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Abstract 

The purpose of this study is to check if implementations are a working phenomenon in a 

chosen municipality. The municipality´s schools are chosen for this study and it is the higher 

ages that will be discussed in the following study. This will be done using a case study with 

interviews with the character of informant. That direction is taken because the persons being 

interviewed are considered to be truth tellers in the way of a called witness.  

The results show us that the schools have issues with implementation. This is checked against 

theories from Lipsky and his street-level-bureaucrats, and also with Lundqvist and his theory 

on three demands for a successful implementation. With these two theories combined a 

patterns is shown for the schools and the problems with implementation appears. 

The conclusions of the study are drawn from theories from Lipsky and Lundqvist and 

according to them the schools in the community ends up with staff that have to take a huge 

amount of own responsibility in order to work with discrimination and violations. 

Implementation does not work thanks to the widely spread will in the staff. 

 

Nyckelord: Implementering, Lipsky, Lundqvist, Fallstudie, Informantintervju, 

Diskriminering, Kränkningar 
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1. Inledning med presentation av uppsatsens 

forskningsproblem 
 

I dagens samhälle ställs skolor inför många olika aspekter av problem. Inte nog med att de ska 

försöka lära eleverna något och generera en bra start för dem i livet, de måste även se till att 

utbildningstiden blir en bra upplevelse med rätt stöd för de som behöver det. Skolorna ska se 

till så att alla elever har lika möjlighet att lyckas med sina studier. Vilket kan betyda olika 

resurser till olika elever. Skolorna kan oroa sig över betygsstatistiken för den egna 

verksamheten eller omdömet från skolinspektionen. För att leva upp till skolverkets regelverk 

om att alla elever ska ges samma möjlighet till lyckade studier krävs att mobbning bemöts, 

inte ses förbi. Verksamheten kan få mycket större problem om mobbning inte bemöts än om 

den gör det. Att ge sin in i kampen om varje elevs rätt till en bra utbildning handlar om att 

skapa en trygghet i skolan och hjälpmedel ska finnas för varje elev. Det är skolan skyldighet 

att sätta in hjälp. Om det handlar om läxhjälp eller förebyggandet av mobbning borde inte 

göra skillnad. De är båda lika viktiga för en elevs skolgång och studier.   

Utifrån den egna erfarenheten så arbetar många skolor med just likabehandling och 

mobbning, utåt sett. Rektorer och personal slår sig fria med att de jobbar med kränkningar på 

skolan och visar stolt upp den reviderade likabehandlingsplanen som både personal och 

elevrådet har jobbat med under året och även så under alla andra åren. Det som väcker 

intresset hos mig som författare och förhoppningsvis dig som läsare är det faktum att 

problematiken inte tycks ändras eller förbättras. Den finns fortfarande kvar trots att rektorer 

menar att skolan jobbar med kränkningar och likabehandling under högsta prioritet. 

Problemet i denna uppsats som ska undersökas kommer därför att handla om 

implementeringsproblematiken i verksamheten när det kommer till just frågor rörande 

mobbning och kränkningar. Det är ett problem i många av Sveriges skolor som har funnits 

länge och tenderar att fortsätta finnas om inget görs med tydlighet. Som beskrivet ovan gäller 

skolverkets regelverk om alla barns lika rätt till skolgång och hjälp inom skolgången, även de 

elever som utsätts för mobbning. En elev som inte mår bra i skolmiljön presterar inte heller 

som hen bäst kan. En elev som utsätts för mobbning kanske inte ens vill vara i skolan tillslut. 

Att barn inte trivs i skolmiljö och känner sig otrygga väl där är lika viktigt att ta tag i som när 

barn behöver stödmedel i skolan för en dyslexidiagnos. Forskningsproblemet föreligger 

statsvetenskapligt relevant då det är vår regering som lägger grunden för vad skolverket kan 



Amanda Svensson, 940224, EUP 
 

6 
 

skriva i sina regelverk. Om inte skolor följer detta utan blundar för det måste något göras för 

att få tag på problemet i tid. Mobbning sätter spår i en människa långt efter avslutad skolgång. 

Med en regering som talar för att ta tag i utanförskapet ses implementeringsforskning ge 

denna studie ett nytt djup som kan se på problematiken ur ett annat perspektiv. Möjligen kan 

implementeringsforskning även ge ett svar på hur problematiken bör angripas för att komma 

åt den. 

1.1 Uppsatsens syfte 

 

Studien syftar att belysa implementering av beslut angående problemet med mobbning och 

arbetet kring det i en kommun, Osby. Kommunen har tre stycken skolor med 

högstadieklasser, vilka ligger till grund för studien. Uppsatsen syftar att genom 

infomantundersökning belysa arbetet med implementering kring likabehandling och 

mobbning i kommunen samt huruvida det fungerar. Styrdokument från skolorna och 

skolverket kommer användas för att kontrollera för om skolor arbetar med frågor rörande 

mobbning så som det föreligger i regelverket att de ska. 

1.2 Frågeställningar 

 

 Hur arbetar högstadieskolorna i kommunen med likabehandling och att förebygga 

mobbning? 

 Lider verksamheten som arbetar med likabehandling och mobbning av 

implementeringsproblem? 

1.3 Disposition  

I nästkommande kapitel kommer design och metod att presenteras där sorten av studie gås 

igenom likaväl som val av intervjumetod och en diskussion kring etiska övervägande tas upp. 

I kapitel tre ges en genomgång av teorin använd i studien där implementering, Lipsky och 

Lundqvist diskuteras. I kapitel fyra ges en kort genomgång av tidigare forskning för att sen gå 

över i kapitel fem som diskuterar bakgrund. Där återfinns kommentarer från skollagen, 

skolverket och skolinspektionen. Vidare i kapitel sex återfinns empirin där 

likabehandlingsplaner och intervjuer presenteras. Analysen efterföljs i kapitel sju efterföljd av 

slutsatserna i kaptitel åtta. Slutligen finns referenser i kapitel nio tillsammans med en bilaga 

med intervjuguiden. 
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2. Design och metod 
 

2.1 Fallstudie 

 Då denna studie grundar sig på företeelser som sker i nuet föll sig användandet av metoden 

fallstudie naturligt. Typen av frågor som studien ställer sig samverkar även dem för valet av 

fallstudie som metod då de är av naturen ”På vilket sätt” och ”varför” karaktär vilket passar 

för denna metod. I studien används även många olika källor till information vilket är en 

fallstudies unika styrkor, hanterandet av många olika typer av empiriskt material så som 

intervjuer, dokument och observationer. 
1
 Om man använder sig av metoden fallstudie 

undersöker man en speciell företeelse och detta avgränsade och definierade tillfälle väljs just 

för att det anses intressant eller för att företeelsen utgör en hypotes.
2
 Fallet som undersöks i 

denna studie är avgränsat till Osby kommun och dess högstadieskolor. Väl avgränsat till 

högstadieskolorna görs ytterligare avgränsningar i form av att det är rektorer och lärarpersonal 

som undersöks och intervjuas. Detta för att det är de vuxna och inte barnen som lyder under 

de direktiv och mål som verksamheten arbetar mot och får stå till svars för. Det anses alltså i 

denna studie vara de vuxnas prestationer som är vad som kan påverka utfallet.  

Fallstudier av denna sort skall läsas med medvetenhet om en viss skevhet som kan finnas och 

påverka slutprodukten. Fallstudier är begränsade till forskaren då hen är det främsta 

instrumentet när det kommer till insamling av empiri och information samt analys av det 

insamlade materialet. Detta tenderar vara till forskarens fördel men slutproduktens objektivitet 

kan komma att vara hotad. Forskare som utför fallstudier är i största del utelämnade till sin 

egen fingertopkänsla och förmåga. Därför skall detta tas i beaktning under författandet och 

även under läsningen av studien.
3
 

2.2 Intervjuer 

Då en informantundersökning skall genomföras betyder det att de svarande personerna 

kommer att användas som ”sanningssägare”. Detta avser att svarspersonerna behandlas som 

att de bidrar med information om hur verkligheten ser ut i mitt valda avseende, med andra ord 

innehar de status som ett kallat vittne. Informantundersökningar ger därför mig som författare 

                                                           
1
 B Merriam, 1994, s.23 

2
 B Merriam, 1994, s.24 

3
 B Merriam, 1994, s.47 
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ett tydligt verktyg för att kunna lyfta fram vad som faktiskt händer och det som faktiskt görs i 

verksamheten som undersöks.
4
  

Vid informantundersökningar så är det vanligast förekommet att centralitet spelar en stor roll 

för vilka personer som väljs ut till intervjuer. Ofta finns det en på förhand trolig uppfattning 

om vilka de viktigaste personerna är för just sitt ämne. Det finns i en informantundersökning 

inte heller någon given gräns för just hur många deltagande som är lämpligt att röra sig kring. 

I valet av intervjupersoner har därför några av de avgörande kriterierna handlat om kunskap 

och erfarenhet för denna undersökning. 
5
 För att få en bredd på svarspersoner i 

informantundersökningen kommer intervjuer riktas mot rektorer och lärare på de skolor som 

ingår i min fallstudie. Rektorer genererar här en kunskapskraft med sitt ämbete och överblick 

på skolan medans lärarna även de står för kunskap och erfarenhet men på en annan nivå än 

rektorns. Detta ger undersökningen två led att titta på i implementeringsprocessen och det blir 

enklare att se om beslut implementeras och hur de gör det när två nivåer finns att tillgå för 

intervjuer. De kan kontrolleras för varandra utifall implementering av beslut fungerar och de 

kan även påvisa motsatt effekt. 

2.3 Tillvägagångsätt och urval 

För att göra fallstudien möjlig behövdes godkännande från rektorerna i fråga och detta gjordes 

med personliga möten. Jag som författare fick komma och presentera idéen och höra utifall de 

skulle vara intresserad av att låta personal medverka på detta. Vid personlig kontakt lades 

även frågan om intervju fram för rektorernas del. Efter presentation av undersökning bokades 

möten med rektorerna på platser som de kände sig bekväma och trygga på. Genom rektorerna 

kom även kontakterna med lärarna där möten bokades upp efterhand. Alla intervjuer skedde 

enskilt för att utesluta risken för påverkan på varandra och för att personen i fråga skulle 

kunna känna sig trygg med den information som hen lämnade ifrån sig under samtalet. 

I urvalet av informanter togs hänsyn till att både män och kvinnor skall vara representerade 

för att generera en trovärdighet utöver hela organisationen och informanterna representerade 

olika undervisningsämnen för att öka spridningen på kunskap. Syftet med att skapa så stor 

spridning på informanterna till intervjun är att kunna kontrollera för hur implementeringen ter 

sig olika beroende på dessa förutfattade grunder eller om det är andra premisser som ligger till 

grund för en lyckad eller icke lyckad implementering i organisationen. 

                                                           
4
 Esaiasson, Giljam, Oscarsson, Wängnerud, 2012, s.227 

5
 Esaiasson, Giljam, Oscarsson, Wägnnerud, 2012, s.258 
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För att kunna medverka i största mån under intervjun användes ljudinspelare vilket skapade 

en trygghet för mig som intervjuare. Möjligheten till att verkligen lyssna till de som blir 

intervjuade och ställa rätt frågor ökade med denna metod och möjligheten att lyssna på 

samtalet i efterhand gavs. Det kontrollerades för varje person om det var godkänt från deras 

håll att inspelning av röst gjordes.  

2.4 Etiska överväganden 

”I en kvalitativ fallundersökning kommer etiska frågor att bli aktuella vid två tidpunkter- dels under 

insamlingen av information, dels när resultaten publiceras.” Problematik som författaren av en 

fallstudie, där intervjuer används, kan tänkas ställas inför handlar ofta om konfidentialitet och 

anonymitet.  
6
 

Vid intervjutillfället var jag noga med att informera om att det är frivilligt att delta och att om 

personen inte vill svara på en fråga är detta fullt ut godkänt. Informanten skall inte känna ett krav på 

att svara om hen inte vill. Vid intervjutillfället meddelades även att insamlat material inte skall 

redovisas med namn utan att anonymiteten skall få råda i slutprodukten. Konfidentialitet handlar om 

att inte presentera materialet så att personens namn finns med och att det inte skall gå att utröna vem 

som sagt vad i slutprodukten. Jag har dock valt att redovisa mycket av intervjuerna i dess ursprungliga 

form genom de citat som presenteras. Detta görs för att få fram en så rättvis och tydlig bild av 

verksamheten som möjligt utan risken för mig som författares inverkan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 B Merriam, 1994, s.189-190 
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3. Teori 
 

3.1 Implementering och dess process 

Med själv ordet implementering menar man ett flertal aktiviteter som genomförs för att kunna 

förverkliga en idé i slutändan. Detta har varit av människans intresse sedan långt tillbaka då 

användandet av andra människor i arbete skedde runt komplexa uppgifter. Litteratur från 

antikens greker och romare handlar i stor del om implementeringsproblem i samband med 

deras samhällsorientering och krig. Även i den tidiga kinesiska litteraturen berörs 

implementering angående dess svårigheter med att leda arbetare. Forskning kring 

implementering där emot är inte lika gammal som de gamla grekerna. 

Implementeringsforskning sägs ha fått sin start i 1960-talets USA kopplat till de insatser som 

utvecklades i ”kriget mot fattigdom”.  Till vardags används ordet implementering oftast i 

samband med att människan talar om att genomföra, förverkliga och verkställa.
7
 Under de 

senaste åren har kunskapen om implementering, som är forskningsbaserad, utvecklats 

påtagligt. Det som drivit på utveckigen har varit många misslyckade försök till att överföra 

vetenskaplig kunskap till praktisk verklighet och nytta. Forskningen om hur man 

framgångsrikt genomför en förändring i en verksamhet kommer idag från många olika håll. 
8
 

Målet som implementeringsvetenskapen syftar till är att närma forskning och praktik mot 

varandra för att påskynda utvecklingen av effektiva metoder och sedan även användandet av 

dessa metoder. Trots att kunskapen om vad som krävs för en lyckad implementering är 

begränsad återkommer ett fåtal kännetecken i flera studier om ämnet. Idag är de flesta 

modeller för implementering dock endast teoretiska konstruktioner som ännu ej har stöd i 

forskning.
9
 

För att förstå implementering behövs förståelse om de processer och beteenden som leder till 

att en idé kan förverkligas och idéer samt beslut är sällan något som är självförverkligande. 

Hade det varit fallet så skulle inte någon aktivitet för implementering av nya metoder behövas 

i verksamheten. Det skulle skött sig själv helt och hållet. Kunskap om implementering handlar 

fortfarande i första hand om teorier som sällan utstått något test rent forskningsmässigt. 

Tidigare har människan trott att implementering av nya metoder är något som går relativt 

snabbt men forskning har visat att implementering ofta sträcker sig över flera år för att 

generera den önskade effektiviteten. Den grova uppskattning som gjorts är att det kan ta två 

                                                           
7
 Roselius, Sundell, 2008,  s.14 

8
  Roselius, Sundell, 2008, s.26 

9
 Roselius, Sundell, 2008, s.27 
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till fyra år från det att beslutet är taget om att förändra i verksamheten till dess att den nya 

metoden har integrerats och används. Själva implementeringsprocessen börjar med att någon 

eller några upplever att ett behov finns till förändring vilket kan tolkas som att verksamheten 

behöver ett nytt arbetssätt och börja arbeta med andra metoder än dem som existerar för 

närvarande. En lyckad implementering börjar således inte med beslutet om den nya metoden 

utan snarare om konstaterandet om att ett problem behöver åtgärdas. 

Implementeringsprocessen beskrivs genom sex olika steg i kronologisk ordning, dock har 

dessa inga fasta gränser utan kan gå in i varandra.
10

 

1. Undersöka behov av förutsättningar för förändring 

2. Förankra behovet av förändring 

3. Välja metod och planera genomförande 

4. Utbilda i den nya metoden 

5. Stödja när metoden börjar användas 

6. Varaktigt vidmakthållande av den nya metoden 

3.2 Närbyråkrater 

Michael Lipsky lanserade teorin om street-level bureaucrats 1980 vilket har översatts till 

närbyråkrater. Teorin handlar om de som i största mån professionellt arbetar med människor i 

sin vardag. Exempel på viktiga närbyråkrater går att finna inom sjukvården, i skolan och inom 

socialtjänsten för att nämna några. Huvudtesen som Lipsky för i sin teori är att dessa 

närbyråkrater har en väldigt stor handlingsfrihet samt handlingsförmåga i den dagliga 

verksamheten som de befinner sig inom. Det leder till att det snarare blir dem som utformar 

politiken inom sitt område snarare än att det är politikerna som gör det. Lipsky menar även att 

orsaken till att det blir så mycket enkelt går att finna i verksamhetens självaste natur. 

Närbyråkrater arbetar som tidigare nämnt med människor vilket förutsätter att de tar 

individuell hänsyn till elever, patienter eller klienter. Vidare ter det sig ofta så att 

närbyråkrater har ett överskott av arbetsuppgifter vilket får dem att rutinisera och prioritera 

sina arbetsuppgifter. Köer ordnas, vissa fall får mer tid och detta allt för att den individuella 

hänsynen skall följas. Politiker i sin tur, i detta fall avsett som beslutsfattare, har svårt för att 

styra och kontrollera en verksamhet som har dessa egenskaper. 
11

 Lipskys tes om att dessa 

närbyråkrater själva utformar den offentliga politiken gäller dock främst innehållet i 

verksamheten. Något som de politiska beslutsfattarna istället har goda möjligheter till att 

                                                           
10

 Roselius, Sundell, 2008, s.30-31 
11

 Rothstein, 2011, s.21-22 
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påverka är de förutsättningar som styr verksamheten. Detta genom beslut om dess 

organisering, tilldelning av resurser så som utrustning och pengar samt genom beslut 

angående utbildning och lönesättning försöka forma de som skall genomföra verksamheten. I 

Lipskys teori om närbyråkrater tas det viktiga besluten för politikens utformning i 

verksamhetens lägsta nivå, till skillnad från den traditionella synen där de viktiga besluten tas 

längst upp.
12

 

3.3 Förutsättningar för beslutsfattande 

I det politiska livet finns det två olika roller som går att skilja mellan, beslutsfattarrollen och 

verkställarrollen. Beslutfattaren kan genom direkt styrning, direkt tala om för verkställaren, 

eller genom indirekt styrning, beslut om hur verkställandet skall vara organiserat, påverka 

verkställaren. Vidare kompletteras ofta beslutsfattarens styrning med kontroll av hur besluten 

genomförts, vilket innebär information i efterhand angående hur tillämparen har följt 

styrningen.
13

 Att handskas med implementeringsproblem handlar om att politiska beslut inte 

lyckats genomföras så som beslutsfattarna avsett det. Det innebär att beslutsfattarens styrning 

av tillämparna inte följts fullt ut. För att möjligen råda bot på och förklara 

implementeringsproblemen kan ett antal utgångspunkter kontrolleras för. Dessa 

förutsättningar bör vara uppfyllda för att i slutskedet kunna förvänta sig att implementeringen 

överensstämmer med den vision som beslutsfattarna önskat.
14

 

Lennart  Lundqvist presenterar tre villkor för lyckad implementering.
15

 

1. Tillämparen skall förstå beslutet- vilket innebär att den direkta styrningen ska vara 

klar och uppenbar 

2. Tillämparen skall kunna genomföra beslutet- vilket innebär att krävda resurser finns 

tillgängliga för tillämparen så som exempelvis pengar, personal, tid och utrustning 

3. Tillämparen skall vilja genomföra beslutet- vilket innebär att viljan finns för 

uppfyllandet av beslutet. 

 

Tillämparen i fallet har nästintill alltid anledning att försöka skaffa sig mer resurser. Lipsky 

framhäver att närbyråkrater ständigt har fler arbetsuppgifter att utföra än vad de har tid. 

                                                           
12

 Rothstein, 2001, s.23 
13

 Rothstein, 2001, s.20 
14

 Rothstein, 2001, s.28 
15

 Rothstein, 2001, s.29 
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Ständigt måste de istället prioritera, avvisa och ransonera. Lärare riskerar därför att inte hinna 

ägna alla elever lika tid eller upptäcka den tysta eleven i klassen. Närbyråkrater har därför stor 

anledning att påtala behovet av mer resurser för att kunna ta hänsyn till kunskapsmålen och 

värdegrunder som finns i verksamheten för att kunna utföra en bra undervisning. Med 

minskad arbetsbörda skulle argumentet om att den enskilde kan erbjudas en bättre verksamhet 

att vistas i fullföljas och närbyråkratens arbetsuppgifter skulle fullföljas bättre.
16

 Tillämparens 

egna intressen är en ständig brännpunkt inom implementeringen då dessa intressen kan 

motsätta sig beslutet taget av beslutsfattaren. En ovilja att genomföra beslutet kan bero på att 

tillämparen anser beslutet vara olämpligt på legitima grunder av sin professionella kompetens 

som hen innehar i sitt yrke. Problem med implementering kan alltså ske i den enklaste av 

förklaringar att tillämparen helt enkelt ogillar beslutet som tagits och motsätter sig detta.
17

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 Rothstein, 2001, s.36 
17

 Rothstein, 2001, s.37 



Amanda Svensson, 940224, EUP 
 

14 
 

4. Tidigare forskning 

 

Forskning om och kring implementering växte stadigt under 1970-talet för att även på 1980-

talet leva kvar som populärt forskningsområde. Men efter den perioden av intresse följde en 

mer avkyld och mindre intressant period. Intresset för forskningen har avtagit vilket kan bero 

på flera orsaker. Anders Sannerstedt påpekar två av dessa bidragande faktorer till minskat 

intresse. Han menar att forskningen ska ha fokuserats till sociala reformprogram och dessa har 

blivit allt mer sällsynta med tiden då samhällsutvecklingen förändrats. Den har styrts mer mot 

nedskärningar, privatiseringar och diverse andra marknadslösningar. Sannerstedt påpekar 

även att forskningen kring implementering har sina brister, den ska nämligen domineras av 

klart olikartade fallstudier. Det saknas enligt Sannerstedt framgångsrik 

implementeringsforskning av fall med lyckad och icke lyckad implementering i ett 

jämförande syfte.
18

  

Vid tillfällen har forskningen kring implementering sökt nya vägar att gå för att frigöra sig 

från det traditionella politikområden med reformprogram. Självklart menades det att inte bara 

reformer skulle kunna studeras ur implementeringsperspektiv utan även nedskärningar och 

marknadslösningar kunde studeras med denna metod. Forskare som studerar länder i tredje 

världen gjorde upptäckten att implementeringsforskning hade kraft hos dem med. Väldigt ofta 

hävdas det att dessa länders svåraste led i policyprocessen är just implementeringsskedet.
19

 

Även den internationella arenan har upptäckt implementeringsforskningen och dess problem 

man kan studera. Studierna som genomförs på den internationella arenan handlar ofta om 

överenskommelser mellan parter och dess efterlevnad.
20

 

EU har fött en helt ny forskningsriktning med fokus på hur beslut tagna av Europeiska 

Unionen genomförs på den nationella nivån. Konstaterandet att implementeringsforskning 

fortfarande är relevant går att göras utifrån detta även om den kanske inte längre är det 

huvudsakliga området inom förvaltningsforskningen. 
21

 Socialstyrelsen i Sverige påpekar att 

kunskapen om framgångsrik implementering resulterar i forskning från många olika områden. 

Dessa är bland annat hälso- och sjukvård, brottsförebyggande arbete och socialt arbete. Med 

användandet av den kunskap som framkommit av dessa forskningar genomförs i genomsnitt 
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80 procent av de förändringar som är planerade i en verksamhet efter tre år medan det utan 

kunskap om implementering istället leder till att 14 procent av planerade förändringsarbete 

genomförs efter 17 år. Ett engelskt institut, Research In Practice (RIP), har etablerat olika 

vägledande material som kan leda till att verksamheter och organisationer lyckas genomföra 

sitt önskade förändringsarbete. På så vis även då använda sig av en lyckad implementering.
22
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5. Bakgrund 
 

Mobbing kan ta sig många olika former och utövarna kan variera. Det behöver inte vara 

samma utövare alla gånger, men det som är fastställt när det gäller mobbning är att det måste 

hända upprepade gånger för att få kallas just mobbning. Engångshändelser räknas alltså inte. 

Även om en person är taskig under bara ett tillfälle kan den utsatta personen känna sig ledsen 

och rädd, precis samma känslor kan finnas vid mobbning. Men för den utsatta som under en 

längre tid får ta emot kränkningar och fula ord kan även självkänslan köras i bottnen och 

personen kan känna sig väldigt ensam.
23

  

Vad är då mobbning?  

 Mobbning kan ta sig många olika uttryck; såsom utfrysning, 

våldshandlingar, förödmjukelser, trakasserier, verbala hot, utpressning, 

retningar, ryktesspridning, ofrivillig inlåsning och förstörelse av 

egendom.
24

 

 

Inom betydelsen för ”mobbning” brukar man även skilja på det som kallas aktiv mobbning 

och tyst mobbning. Den aktiva mobbningen är den lättaste för personal eller omgivning att 

upptäcka eftersom den ofta sker verbalt och med synliga medel. Den tysta mobbningen sker 

genom bl.a. utfrysning. Något som världen idag har mycket mer av är näthatet eller 

nätmobbningen som den ibland med kallas. Elaka sms skickas och taskiga bilder läggs upp på 

sociala medier mot personens vilja.
25

 Att det finns de som tenderar att skylla bort mobbning 

på att det endast var ett skämt inser ofta inte att även om det är ett skämt kan det ta hårt på den 

utsatta. Om den som utsätts tar illa vid sig är det inte längre ett skämt.
26

 

I skolorna kan mobbning ofta gå ganska omärktbart förbi de vuxna eftersom toleransnivån 

ständigt höjs. Det är inte längre någon som höjer på ögonbrynen när någon skriker ”bögjävel” 

i korridoren eller puttas. Dessa ”vardagskränkningar” har blivit allt vanligare och allt svårare 

att ta på allvar. 
27
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5.1 Innebörden av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

Att diskriminera någon innebär att eleven eller ett barn missgynnas, direkt eller indirekt, av 

skäl som har samband med någon av de diskrimineringsgrunder som finns. Dessa 

diskrimineringsgrunder innefattar kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning samt ålder. Diskriminering handlar om en 

maktposition hos den som utför diskrimineringen och i skolans verksamhet är det 

huvudmannen eller personal som kan göra sig skyldiga till diskriminering av ett barn eller en 

elev. Barnen och eleverna själva kan således i juridisk mening inte diskriminera varandra.
28

 

Trakasserier är ett uppträdande likt diskriminering men i detta fall handlar det om elever och 

barn sinsemellan. Skulle huvudman eller personal utföra detta benämns det som 

diskriminering. Således utgår trakasserier ifrån samma diskrimineringsgrunder som ovan. 
29

 

Kränkande behandling är ett uppträdande som genererar en kränkning i elevers eller barnens 

värdighet. Detta utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen.
30

  

Trakasserier och kränkande behandling kan riktas mot en eller flera och kan utövas av en eller 

flera. De kan vara väl synliga för omgivningen lika väl som de kan vara dolda och subtila. 

Kränkande behandling kan förekomma vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och 

återkomma. Mobbning är en form av kränkande behandling eller trakasserier som innebär att 

en upprepad handling sker. Detta med insikten om att de medvetet och med avsikt försöker 

tillfoga en annan person skada eller obehag. 
31

 

 

5.2 Vad säger skollagen? 

I skollagen står det klart och tydligt vilka bestämmelser som gäller åtgärder mot kränkande 

behandling inom skolans verksamhet. Det poängteras att huvudmannen är den som ansvarar 

för att personalen på skolan fullgör de skyldigheter som finns i skollagens kapitel så länge de 

agerar i sin tjänst. Det är även huvudmannens ansvar att se till så att ett aktivt och målinriktat 

arbete utförs för att motverka kränkande behandling utav barn och elever samt att åtgärder 

genomförs för att förebygga och förhindra elever och barns utsatthet mot kränkande 

behandling. Varje år skall det upprättas en plan med översikt på de åtgärder som behövs åtas 

för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Denna plan ska innehålla en skildring 
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av de åtgärder som ämnas påbörja eller genomföras under året samt en redogörelse för hur de 

planerade åtgärderna föregående år genomförts. 
32

 

En lärare eller annan personal i verksamheten som får kännedom om ett barn eller en elev 

som anser sig blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig 

att anmäla detta till rektorn. En rektor som då i sin tur får kännedom om detta har skyldighet 

att anmäla det till huvudmannen som i sin tur blir skyldig att raskt utreda omständigheterna 

kring påstådda kränkningar. Vid förekommande fall är huvudmannen även skyldig att vidta de 

åtgärder som kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden. Ifall 

huvudmannen åsidosätter sina skyldigheter ska hen dels betala skadestånd till barnet eller 

eleven för den kränkning som detta innebär samt ersätta annan skada som har orsakats av 

åsidosättandet. 
33

 

 

5.3 Vad säger skolverket? 

 

”Arbetet med jämställdhet i förskolan och skolan har sin grund både i skollagen och i 

diskrimineringslagen – och ytterst i FN:s konvention om de mänskliga rättigheterna” 

 -Skolverket, 2016 

Arbetet i skolan och i förskolan med jämställdhet är inte en fråga som är separat från 

resterande tyngdpunkter i skolans regi. Det är en fråga som hör tätt ihop med arbetet mot 

diskriminering, det främjande värdegrundsarbetet och även med själva undervisningen. 

Skollagen och samtliga läroplaner är uttryckligen tydliga i att det åligger skolan samt 

förskolan i uppgift att motverka de traditionella könsmönstren som finns. Persoalen på skolan 

och i förskolan skall även ge barnen samt eleverna den friheten och möjligheten de behöver 

för att pröva och utveckla de förmågor och intressen de kan tänkas ha utan att det skall 

begränsas utifrån medfött kön. Det åligger skolan och förskolans uppgift att inte bara 

förmedla jämställdhet och grundläggande demokratiska värderingar utan dessa skall även 

gestaltas i verksamheten. 
34

 

Skolverket har i samråd med Skolinspektionen, Diskrimineringsombudsmannen och 

arbetsmiljöverket tagit fram publikationen ”Skolverkets allmänna råd i arbetet mot 
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diskriminering och kränkande behandling” där ett stöd ges till skolor och förskolor. 

Publikationen är framtagen för att synliggöra det arbete som ska föras för att främja barns och 

elevers lika rättigheter och möjligheter men även för att befästa verksamhetens arbete mot just 

trakasserier, kränkande behandling och diskriminering. 
35

 

 

5.4 Skolinspektionen  

5.4.1 Skolinspektionens bedömning av Hasslarödskolan vid tillsyn hösten 2013 

Under bedömning av området ”trygghet och studiero” valde skolinspektionen att poängtera 

kommunens behov av åtgärd på ämnet. Behovet av att se till så att en plan mot kränkande 

behandling där innehållet anger de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra 

kränkande behandling sågs vara av vikt för skolan. Planen skulle innehålla långsiktiga 

åtgärder samt en redogörelse för hur föregående års åtgärders genomförts. Planen skulle 

innehålla redogörelse för vilka åtgärder vederbörande avsåg att påbörja eller genomföra under 

det kommande året. Nästkommande års plan skall därefter innehålla en redogörelse för hur de 

planerade åtgärderna genomförts.
36

 

Mot bakgrund av ovanstående ansåg skolinspektionen att huvudmannen ska se till så att 

planen mot kränkande behandling skall innehålla planerade åtgärder och redogörelse av 

planerade åtgärder nästkommande år. 
37

 

5.4.2 Skolinspektionens bedömning av Örkenedskolan vid tillsyn hösten 2013 

Enligt skolinspektionen behövs åtgärd på området ”trygghet och studiero” för att förbättra 

arbetet. En plan mot kränkande behandling skall finnas i vilken det står angivet de åtgärder 

som behövs för att kunna förebygga och förhindra kränkande behandling på skolan. Dessa 

skall presenteras långsiktigt och kortsiktigt. Planen skall redovisa tänkta åtgärder för 

innehavande år samt innehålla en redogörelse över hur föregående insatser genomförts. Vid 

tillsynen har skolinspektionen tagit del av den plan mot kränkande behandling som finns men 

anser att det saknas uppgifter om konkreta åtgärder baserade på de betingelser som utmärker 

skolmiljön. För att eleverna ska känna trygghet och studiero i sin skolmiljö r det av största 

vikt att planen mot kränkande behandling blir ett aktivt verktyg i arbetet. Därför skall 
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kartläggning och därefter konkreta åtgärder baseras på den miljö och de situationer som 

infinner sig i verksamheten. 
38

 

Mot bakgrund av ovanstående har därför skolinspektionen beslutat att rektorn skall se till så 

att det tas fram en plan mot kränkande behandling som motsvarar skollagens krav och 

innefattar det som angivits i skolinspektionens beslut. 
39
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6. Empiri 

 

6.1 Vad ska likabehandlingsplanen innehålla? 

Planen för arbete med likabehandling, mot diskriminering och kränkningar eller vad annars 

verksamheten väljer att namnge de till skall upprättas årligen. Separata enheter inom förskola 

eller fritidsverksamhet i skolan ska ha sina egna planer som bygger på den kartläggning som 

gäller för just den verksamheten och inte förlita sig på att samma plan gäller övergripande. 

Innehållet i planen skall utgöras av mål för det främjande och förebyggande arbetet som sker 

och dessa skall bygga på en analys av kartläggning och utvärdering av föregående år eller 

flertalet föregående år. Det skall förefinnas en beskrivning av det arbete som planeras att 

utföras samt vilka rutiner det är som gäller. I dokumentet skall det även framgå beskrivande 

hur barn och elever medverkat i det främjande och förebyggande arbetet i verksamheten. 

Planen mot diskriminering och kränkande behandling är således inget som någon enskilt kan 

göra eller framställas separat från verksamheten. Planen är en dokumentations av det 

främjande, förebyggande och åtgärdande arbete som sker i förskolan eller i skolan och måste 

därför tas fram i enlighet med verksamheten. 
40

 

6.2 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 

6.2.1 Hasslarödskolan åk 7-9, en sammanfattning 

Visionen som finns förklarad i likabehandlingsplanen statuerar att på denna skola ska alla 

känna sig trygga och bli respekterade för det de är oavsett någon av de 

diskrimineringsgrunder som finns. På skolan finns även visionen om att inge elev ska bli 

diskriminerad, trakasserad eller utsatt för kränkande behandling. 
41

 

Vidare beskrivs delaktighet från de olika parterna i skolan så som elevernas, 

vårdnadshavandes och personalens. Eleverna har i framtagandet av planen deltagit genom 

representanter ifrån klasserna i elevrådet samt även genom elevrådet hjälpt till att utvärdera 

föregående plan. Vårdnadshavare har deltagit i framtagandet av planen genom representanter 

från föräldrarådet. Personalen har vid terminsstart uppmanats att komma med synpunkter på 

planen då den aktualiserats. Planen har även behandlats av skolans lokala elevhälsoteam. 

Planen läggs ut på skolans hemsida och på den lokala plattformen InfoMentor och tas upp i 
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klasserna på skolan en gång per termin för diskussion. Kontinuerlig diskussion angående 

planen sker under året på föräldramöten och elevråden. 
42

 

Utvärdering av föregående års arbete finns redovisat med kommentarer på huruvida arbetet 

med det årets mål varit lyckade eller ej. Det finns även planerade åtgärder för 2015 med i 

planen. Vidare förklaras rutiner för att utreda och åtgärda när en elev kränks av andra elever i 

kronologisk ordning. 
43

 

1. Enskilda samtal med berörda barn eller elever vilket direkt inblandad personal skall 

genomföra och dokumentera 

2. Direkt inblandad personal informerar berörda föräldrar och ansvarar för uppföljning 

3. Direkt inblandad personal informerar berörd personal 

4. Utifall kränkningar upprepas efter föregående punkter (1-3) kontaktar personal lokala 

elevhälsoteamet. Med stöd av teamet utreds ärendet av rektor, vilken även ansvarar för 

att samråda med vårdnadshavande under utredningen. Rektor beslutar sedan om 

eventuella åtgärder enligt skollagens 5 kap, utifall ärendet skall föras vidare till 

socialtjänst eller polis och rektor ansvarar för att uppföljning och utvärdering av 

ärendet sker. 

5. Händelse vilket innebär allvarlig fara för liv eller hälsa rapporterad till 

arbetsmiljöverket vilket ligger på rektorns ansvar 

Utifall elev känner sig kränkt av personal ansvarar rektor för utredning och åtgärder.
44

 

Vidare förklaras begreppen diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Även 

diskrimineringsgrunderna förklaras och redovisas och planen avslutas med en 

dokumentationsblanket för användande vid kränkande behandling. 
45

 

 

6.2.2 Parkskolan åk F-9, en sammanfattning 

Visionen för skolan presenters som att alla elever ska kunna gå till skolan glada och med 

tillförsikt. Verksamheten ska präglas av trygghet, respekt och ansvarstagande. Trygghet och 

arbetsro presenteras som grundförutsättningar för utveckling och lärande. Skolan önskar ge 
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eleverna meningsfulla sammanhang, glädje och delaktighet vilket ska generera och uppmuntra 

till vänskap, tolerans och motverka kränkningar. 
46

 

I planen redovisas ett antal främjande insatser som ska prägla verksamheten i arbetet. Skolan 

strävar efter att skapa ett tillåtande klimat i elevgrupperna vilket faller under arbetet mot 

kränkande behandling och insats som planerats till detta är personalens medvetande i olika 

situationer. Exempelvis blir det personalens uppgift att styra gruppindelningar, placeringar i 

klassrum och att uppmärksamma nya elever bland annat. Vidare lyfts mångfald som en 

främjande insats vilken ska arbeta mot främlingsfientlighet och rasism. Här är all personal 

inblandad, alla elever samt vårdnadshavare. All personal önskas ha blivit utbildade i enlighet 

med studiematerialet ”Att arbeta mot rasism och främlingsfientlighet i skolan” till 

hösterminen 2015.
47

 

Vidare redovisas rubriken ”kartläggning” vilken syftar till att ge en bild av hur arbetet mot 

kränkande behandling och diskrimineringsgrunderna ter sig. Elevers involvering presenteras 

och redovisas liksom personalens. Ett resultat av kartläggningen redovisas och analyserar som 

ett sista stycke vilket ger skolan punkter att arbeta vidare mot. Denna kartläggning ingår i 

redovisningen av förra årets arbete med kränkande behandling och diskrimineringsgrunderna 

eftersom det i resultatet redovisas konkreta årgärder inför 2015 års plan. 
48

 

I planen klargörs rutiner för att utreda och åtgärda när elev kränks av annan elev stegvis i 

kronologisk ordning.
49

 

1. Anställd som gör upptäckandet av pågående kränkning/trakassering skall ingripa 

direkt. 

2. Anställd som på annat vis än vid direkt upptäckt får kännedom om att en elev anser sig 

utsatt för kränkning/trakasseri informerar elevens mentor 

3. Mentor anmäler vidare till rektor 

4. Mentorn talar med berörd elev som anser sig utsatt för kränkning/trakasseri för att 

klargöra vad som hänt. Bestäm uppföljningstid ca en vecka senare men klargör att om 

något mer sker ska eleven komma till mentorn direkt istället för att vänta till 

uppföljningen. Dokumentation på särskild blankett 
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5. Mentorn talar med de/dem elever som kan ha utfört kränkningen/trakasserierna för att 

klargöra vad som hänt. Mentorn förklarar för den/dem som utför 

kränkningen/trakasserierna att det inte är acceptabelt och enligt lag inte får 

förekomma. Uppföljningstid bestäms ca en vecka senare. Dokumentera samtalen  

6. Kontakta inblandade elevers vårdnadshavare och berätta vad som hänt och vad som 

beslutats. Dokumentera samtalen 

7. Uppföljande samtal hålls enligt planering i steg 4 och 5, därefter kontaktas 

vårdnadshavare för att delges information om hur det gått 

8. Utifall kränkningarna eller trakasserierna ej upphör kallas de elever som mobbar 

tillsammans med vårdnadshavare till samtal hos rektorn och skolkuratorn. En 

handlingsplan upprättas 

9. Handlingsplan följs upp i ett nytt samtal med elev, vårdnadshavare, rektor och 

skolkurator 

Vidare presenteras och förklaras begreppen diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling samt diskrimineringsgrunderna. Slutligen presenteras en blankett för användning 

av när elev kränks.
50

  

 

6.2.3 Örkenedskolan åk 4-9, en sammanfattning 

I planen presenteras ett antal övergripande mål för skolan mot vilka de arbetar. Dessa 

innefattar att inga skall utsättas för kränkande behandling, trakasserier eller 

främlingsfientlighet. Alla elever på skolan ska känna sig trygga och må bra i skolmiljön vilket 

innefattar att ingen skall utsättas för de diskrimineringsgrunderna som finns. Det poängteras 

även att alla elever ska ha rätt till studiero.  Vidare presenteras och förklaras begreppen som 

används i planen, vilka är diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och varför man 

inte längre använder ordet ”mobbning”. 
51

 

Vidare i planen redovisas att det varje höst ska genomföras en kartläggning genom en enkät 

angående hur det ser ut på skolan. Enkäten skall besvaras av elever, vårdnadshavare och 

personal. Utefter de svaren som enkäten genererar skall sen insatser planeras. Framtagandet 
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av planen diskuteras i nästkommande stycke och poängterar rektorns, elevers, 

vårdnadshavares och personalens inblandande.
52

  

Ett stycka i planen som kallas ”Skolans arbete med främjande insatser” centrerar ett antal 

områden som behöver fokus och redovisar hur detta fokus skall ske. Det diskuteras insatser på 

individnivå, gruppnivå och skolnivå. Vidare presenteras stycket ”Skolans arbete med 

förebyggande insatser” där insatser redovisas utefter de diskrimineringsgrunder som finns. 

Det tas även upp hur läget på dem ser ut vid start av planen för att sen gå vidare till hur de 

olika områdena kan bli bättre. 
53

 

 

Vid incident sker arbetsgången enligt rutinen som finns listad i planen. Den gäller i 

kronologisk ordning.
54

 

1. Då personal får kännedom angående att ett barn eller elev anser sig utsatt av 

trakasseri/kränkning när skolverksamhet bedrivs ska händelsen utredas utan dröjsmål 

2. Utredning skall dokumenteras och ansvar ligger hos personal som fått kännedom om 

händelsen 

3. Rektor informeras 

4. Om personal misstänks för trakasseri eller kränkande behandling ansvarar rektor för 

utredningen 

5. Enskilda samtal med berörda barn eller elever sker. Direkt inblandad personal 

ansvarar för samtalen och dokumenterar. Bedömning görs av rektor utifall 

handlingsprogram ska upprättas 

6. Direkt inblandad personal informerar föräldrar och ansvarar för uppföljning 

7. Direkt inbladad personal informerar övrig personal som på något vis anses vara 

berörda 

8. Åtgärder verkställs och följs upp till dess att trakasserier eller kränkande behandling 

upphör 

9. Vid fortsatt diskriminering eller trakassering tas beslut om ytterligare åtgärder av 

elevhälsoteamet i samråd med berörda parter 
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10. Händelse som innebär allvarlig fara för liv eller hälsa rapporteras till 

arbetsmiljöverket, rektor ansvarar 

Slutligen redovisas en dokumentationsblankett för när elev anser sig blivit utsatt.
55
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6.3 Intervjuerna 

 

Nedan presenteras materielet insamlat ifrån de intervjuer som gjordes på högstadieskolorna i 

kommunen med lärare och rektorer. De presenteras uppdelat under rubriker som är anpassade 

efter de mönster som kunde urskiljas av informationen given.  

 

6.3.1 Engagemang från pedagoger och rektorer i arbetet med likabehandling och 

mobbning 

Vid genomgång av alla intervjuerna blev det tydligt att det fanns två sidor av myntet på 

skolorna. En andel av de intervjuade personerna var väldigt aktiva i sitt engagemang i arbetet 

med likabehandling och mobbning medan den andra delen förehöll sig neutral eller mindre 

engagerad i sitt arbete. De engagerade personerna presenterade sitt arbete med likabehandling 

och mobbning på ett mer ingående och fritänkande vis än den andra parten av inte lika 

engagerade personer. Lärare 2 utövade en metod på eleverna som hen ansåg funkade mycket 

effektivt när det gällde att få dem att förstå att de gjort något fel. Vid en händelse av bråk eller 

elak företeelse förklarade lärare 2 att hen ”…inte blir arg på eleverna utan jag blir ledsen på 

eleverna, jag blir besviken på dem. Redan där kommer man fram till någon för gör man 

någon besviken så tappar man hela kroppshållningen. Man blir obekväm i situationen”. Hen 

försöker att använda olika tillvägagångssätt för att nå fram till eleverna för att hitta det som 

bäst passar situationen. På detta vis försöker lärare 2 få eleverna att förstå sitt misstag och 

möjligen ge dem en chans att inse och reflektera över den utan att känna sig tyngd av skuld 

och utskällning.  

Lärare 5 är inne på liknande spår då hen anser att en viktig del i att få eleverna med sig i 

arbetet är att respektera dem och lyssna på dem, oavsett. ”När du väl har kommit in och blivit 

en del av deras vardag så kan du förstå och ändra sättet du pratar på. Man får höra mycket 

då.[…] De behöver med ventilera sig, det känns skönt att åtminstone jag har tagit en sådan 

roll där de kan prata ärligt och svara öppet”. Ytterligare bevis på engagemang i arbetet visar 

lärare 4 i hur man kan tackla vissa problem med att nå ut till eleverna med informationen. 

”Jag har haft poliser ute i klasser för att kunna ta (mobbningen) mer på riktigt och göra det 

verkligt för dem. De kan ta vad som gäller, för det är skillnad på vad jag som lärare står och 

säger medans en polis säger det”  
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För att visa på och belysa den skillnaden som uppstått på skolorna i kommunen så kan lärare 3 

citeras följande på frågan hur de i skolan jobbar med likabehandling och mobbning. ”Det 

finns ju planer, färdiga planer som är utarbetade och behandlade en eller två gånger om året 

med eleverna. Sen när det väl händer något antar jag att man jobbar utefter det som står i 

den” Vidare anser sig personen inte heller arbeta med mobbning då hen på frågan om 

huruvida denne upplevde svårigheter i arbetet med likabehandling och mobbning har svarat 

”Jag har inte precis arbetat med det”. Huruvida eleverna på skolan är aktivt med i arbetet 

kring likabehandling och mobbning ger svaret att ”Ja de ska vara det” och inget mer. Lärare 

1 tenderade att förhålla sig onekligen neutral i frågorna. Inga utmålade svar men inte heller 

några svar som gav indikationer på att de inte alls skulle jobba med likabehandling och 

mobbning. ”Vi har ju en sån här likabehandlingsplan…” blev ett av svaren från hen.  

Att lyfta fram dessa människor till ljuset samtidigt som den andra gruppen av mindre 

engagerade personer läggs till som en faktor genererar tydliga distinktioner dem emellan. 

Lärare 4 inbringar redan här ett svar på en fråga man som läsare vid denna tidpunkt kan ha 

anskaffat sig. Ska inte alla skolor jobba likvärdigt med mobbning? ”Vill man lägga ner 

mycket tid på det så går det men vill man inte så är det lätt att inte göra det. Det är lite upp 

till var och en och mycket beroende på klasserna”. Att olikheter inom skolor i samma 

kommun när det kommer till arbetet mot kränkningar ter sig så olika har identifierats som 

lärarens inställning till det hela. Engagemanget från lärare i arbetet med likabehandling och 

mobbning pendlar både högt och lågt inom skolorna i kommunen utifrån de intervjuer som 

presenterats i detta stycke.  

 

6.3.2 Engagemang från eleverna i arbetet med likabehandling och mobbning 

Elevernas medverkan i arbetet med likabehandling och mobbning fördelade sig i spridda 

skurar även det. Samma mönster som hos engagemanget hos lärarna går att finna i 

intervjusvaren. Lärare 2 påpekade att hen trodde eleverna var med i arbetet aktivt, speciellt 

genom elevrådet men ”Inte alla men…Jag tror det är många som känner att det inte spelar 

någon roll vad de säger eller att det är tråkigt”. Hen menar på att de kunde vara mer 

delaktiga än vad de är i nuläget om dem bara hade velat det. Det finns en underliggande 

känsla som lärare 2 ofta har plockat upp i samband med likabehandlingsarbete, ”[…] åååh 

måste vi prata om det igen, vi har hört det vi ska inte mobbas…”. Lärare 5 bekräftar det som 

lärare 2 påpekat och tagit upp genom sina intervjusvar. ”De är helt klart med på banan och de 
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har hört det flera gånger vad det handlar om. De bryr sig kanske inte på det sättet vi vill men 

de vet att den [likabehandlingsplanen] finns där och de vet att de kan vända sig till oss om de 

behöver det.” Elevrådet nämns övergripande av alla lärare och det verkar utifrån intervjuerna 

vara där den största aktiviteten befinner sig när det gäller arbetet med likabehandling och 

mobbning. Båda rektorerna nämner elevrådet som aktiva när det gäller arbetet och de är 

väldigt nöjda med de elevråd som finns på skolorna. Rektor 1 ger ett bra och utmålat svar på 

hur de jobbar med det i elevrådet. ”De är ju med och utvärderar[…] Har det här gjorts och 

kan vi ändra till nästa år och vad tycker ni mer ska göras till nästa år”. 

Lärare 4 är den som nämnt ett annat tillfälle när fler elever är med i arbetet med just 

likabehandling och mobbning. ”Det kommer ut lite då och då att eleverna får fylla i lite om 

det förekommer mobbning och var förekommer det mobbning. Det kan vara rätt bra när man 

ska rastvakta.”  

 

6.3.3 Svårigheter utpekade i arbetet med likabehandling och mobbning 

Under intervjun med personalen på skolan diskuterades det ifall de kunde identifiera några 

svårigheter med arbetet. Personalen genererade ett brett svar på denna punkt med många olika 

infallsvinklar som påverkar deras arbete med barnen i skolan. Lärare 6 menade att det hela 

tiden fanns svårigheter i skolan, ”Hela tiden är det tolkningsfrågor.[…] ofta blir det 

känslomässigt[…] kan bli svårt att förhålla sig neutral…”. Lärare 2 bekräftar och styrker det 

som lärare 6 här har tagit upp som sina identifierade svårigheter. Hen påpekar nämligen i sina 

svar att ”vara så objektiv man bara kan, det är nog det svåraste.”. Vidare har lärare 2 lyft en 

egenskap som man aldrig kommer undan när det handlar om barn som ska integrera med 

vuxna. ”man har olika syner på saker och ting. En vuxen hjärna fungerar inte på samma vis 

som en ungdomshjärna utan man är väldigt i sin egen värld.”. Lärare 5 är inne på precis 

samma spår när hen försöker identifiera svårigheterna i arbetet. ”Det är vad vi definierar som 

mobbning. Det är där problemet är. För att vi och ungdomarna har olika syn på detta och de 

kommer aldrig att förstå det sättet som vi ser vad mobbning är”. 

Lärare 4 tar sedan upp en problematik som blir väl synbar när det handlar om 

skolverksamheten och det faktum att man aldrig riktigt kommer åt allt. Hen pratar om många 

problem som finns i verksamheten när det gäller arbetet med likabehandling och mobbning. 

Det handlar om ”att uppmärksamma det[…] ingen elev som mobbar en annan elev när en 

vuxen är i närheten[…] föräldrarna ska acceptera det[…] att våga ta tag i problemet[…] 
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skulle jag ta tag i något och inte riktigt ha koll på läget, vad händer sen med nätmobbning. 

Det kan ju explodera”. Lärare 1 tar upp en av dessa saker i sitt svar och på så vis styrks lärare 

4 i sina svar. Hen menar att ”Det svåra är när det bottnar ifrån när föräldrar är ovänner[…] 

Då kommer man inte riktigt åt det för man får inte med sig föräldrarna. Får man med sig 

föräldrarna är det guld värt.”. 

Lärare 3 är den av all personal som sticker ut i sitt svar då hen har svarat att ”jag har inte 

precis arbetat med det […] [men] man får ju vara observant hela tiden”.  

Rektorerna som blivit intervjuade för detta har även de lämnat kompletterande svar till sin 

personals identifieringar men de har själva inte gett svar som vid första ögonkastet styrker 

varandra. Rektor 1 har svarat att ”det som händer på nätet. När det väl har hänt[…] då står 

det redan där […] sen händer det ju saker som vuxna inte alltid ser. Det finns ju de elever 

som inte säger något”. Rektor 2 har i sin tur svarat att svårigheterna ligger i ”att identifiera, 

det som sker[…] gäller ju för oss vuxna att se tecken på att det är något”. 
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7. Analys 

 

I denna studie genomförs en undersökning på teorin om att ett implementeringsproblem 

befinner sig i kommunens högstadieskolor. För att studien skall ha någon form av legitimitet 

behövs vissa aspekter bekräftas på den punkten vilket görs genom skolinspektionens 

dokument där förankring av behovet visas upp på två av kommunens tre högstadieskolor 

genom de utlåtande som inspektionen gjort under deras besök. Studien har därmed visat upp 

implementeringsprocessens andra steg ”Förankring av behovet” som ett led i att styrka 

legimiteten för undersökningen och teorin stärks i sitt antagande om att ett problem skulle 

vara existerande i kommunen. Skolinspektionen kommenterade på kommunens två 

högstadieskolor angående deras plan mot diskriminering och kränkande behandling att denna 

var bristfällig då inte allt material som skolan är skyldiga att ta med fanns med enligt 

skollagen. Detta tolkas i denna studie som att skolorna i kommunen övergripande behöver 

arbeta med sin implementeringsprocess angående diskriminering och kränkande behandling.  

Behovet av beslutet behöver även det bli bekräftat vilket det blir genom intervjuerna som är 

gjorda. Det som dock framkommer genom intervjuerna är att det samtidigt anses hos några att 

behovet inte alls finns för tillfrågade skolor. Det är något som är intressant då personal på 

samma skolor uppfattar situationen olika och anser behovet vara olika. Att människor 

uppfattar saker olika har dock alltid varit fallet i mänsklighetens historia. Lipsky presenterar 

en tes om närbyråkrater som handlar om överbelastning på de människor som ingår i gruppen 

närbyråkrater. Skolans personal ingår i det som benämns som närbyråkrater och dessa 

tenderar att oftast ha fler uppgifter i sina yrken än vad det finns tid. Det skulle vara möjligt att 

dra en slutsats om personalens olika uppfattningar om skolans behov på denna grund. Att 

prioritera är något som närbyråkrater ständigt måste göra och om man ständigt tvingas 

bedöma sina arbetsuppgifter efter vad som måste hinnas med finns risken att utesluta 

situationer där man lyssnar in sin omgivning och därför missar denna aspekt av verksamheten. 

Att blunda eller att inte lyssna för saker som det inte finns tid för är en risk som närbyråkrater 

tar i sitt arbete då tiden är för knapp och uppgifterna för många. Att arbeta som närbyråkrat 

kommer slutligen handla om att anförskaffa sig en egen prioriteringslista på ens 

arbetsuppgifter för att möjliggöra arbete i verksamheten och att förhindra att brännas ut av 

stress eller för många arbetsuppgifter. Att människor prioriterar olika är en vedertagen 

sanning då vi alla är olika. Detta kommer självfallet att synas i ett arbete som närbyråkrat där 

prioritering är av största vikt.  
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 Lennart Lundqvist talar om tre olika villkor som en lyckad implementering behöver bestå av.  

Det första villkoret handlar om att tillämparna måste förstå beslutet som är taget. Om detta 

inte görs blir implementeringen oerhört svår. I studiens fall verkar det dock som om 

tillämparna förstår beslutet som är taget och arbetet mot diskriminering och kränkningar i 

skolan är vedertaget. Tillämparna förstår att det behövs arbetas med detta och ingen verkar i 

större skalor ifrågasätta detta beslut. När det kommer till Lundqvists två andra villkor blir det 

desto svårare att inte ifrågasätta verksamheten i helhet. Det handlar enligt Lundqvist att 

tillämparna måste ha möjligheten att genomföra beslutet och att de måste själva vilja 

genomföra det. Under dessa villkor finns det större brister i verksamheten.  

Viljan hos de tillämpare som funnits tillgodo för studiens undersökning ter sig spridd i frågan 

om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling i skolans verksamhet. Med en vilja 

som i en implementeringsfas är spridd kommer arbetet att ske föga ojämnt spritt utöver 

verksamheten. Det kan på en avdelning ske ett mycket bra arbete mot diskriminering och 

kränkningar medan det på en annan plats i verksamheten inte alls sker lika väl utfört. Det blir 

då en skevhet i verksamheten och de lidande kommer slutligen att bli barnen. Att som förälder 

ha sitt barn ovetandes placerad i den delen av verksamheten där arbetet flyter på bra kommer 

inte generera större problem men om det skulle vara tvärt om kan föräldrar bli varse det sämre 

arbetet på mindre bra vis, exempelvis med ett utsatt barn. Att viljan då i verksamheten är så 

spridd kan ge mer problem om föräldern kontaktar rektor och denne bara är medveten om den 

delen av verksamheten som arbetar bra. Informationen blir då missvisande och belägget för 

informationen kan anses konfunderande. Om en implementering skall lyckas 

verksamhetsövergripande behöver därför alla delar av verksamheten arbeta på samma vis och 

de behöver få stöd från överordnader eller likasinnade när metoden används, något som 

Roselius och Sundell tar upp i sitt verk och trycker på. Det kan även vara av vikt att utbilda 

alla tillämpare i metoden och arbetssättet som ska användas för att säkerställa att 

verksamheten arbetar på samma vis mot målet och beslutet som finns förelagt. Genom 

utbildning undviker man större grad olikheter som kan uppkomma om man istället tvingas 

improvisera en arbetsgång och där alla i verksamheten försöker improvisera och arbeta efter 

bästa förmåga. Det slutar troligen i en rörig verksamhet där eleverna inte får samma sorts 

hjälp om man går till olika personal vilket inte bör vara fallet i en verksamhet av sådan sort. 

Med Lundqvists tredje villkor, möjligheten till genomförande, kommer tankegången tillbaka 

till Lipsky och hans teori om närbyråkrater. Eftersom närbyråkraterna tenderar att ha mer att 

göra än vad de har tid blir Lundqvist tredje villkor svårt att infria. Villkoret kommer att infrias 
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av dem som prioriterar arbetet framför något annat som kommer bli lidande. Det hela handlar 

slutligen om resurser för verksamhetens tillämpare. För att få hela verksamheten att prioritera 

arbetet mot diskriminering och kränkningar behövs resurser tilldelas för just detta och 

möjligen behöver överordnad bestämma vad som skall prioriteras bort för att tillämpning skall 

ske av beslutet. Genom att överordnad beslutar så skapas det rum för arbetet samtidigt som 

tillämparna undgår att själva behöva prioritera. Problemet som ligger i denna tankegång är de 

tillämpare som inte har viljan inrikta på arbetet mot diskriminering och kränkningar utan 

hellre arbetar med det som överordnad prioriterat bort. Dessa människor kan antas fortsätta 

jobba med det som prioriterats bort då de anser det vara viktigare i sin värld. Tankegången är 

nu tillbaka på samma ruta där den började, med att tillämparnas vilja och prioriteringar styr 

utfallet i verksamheten.  

Det som kan tänkas vara en utväg är att resurser läggs till verksamheten utan att rubba på de 

prioriteringar som finns hos tillämparna. Alltså att personalen på skolan inte behöver 

prioritera bort något mer i sitt arbete för att ge plats åt något de inte anser har samma höga 

status som det som plockas bort utan att det löses på annat vis. Möjligen genom en personal 

till vars huvudsyfte är just arbete mot diskriminering och kränkningar. Detta är en lösning 

som ej kan anses vara effektiv, låt mig förklara varför. Detta är ett sätt att komma undan 

problemet samtidigt som problemet i sig finns kvar i verksamheten. Med en ny genomförd 

studie kommer troligen tillämpare fortfarande uttrycka att viljan och prioriteringarna är 

spridd. Med en lyckad implementering bör verksamheten arbeta likasinnat mot samma mål 

och med samma input i arbetsgången. Med lösningen presenterad ovan kommer så inte bli 

fallet.  

En lyckad implementering hänger i stora drag på att viljan hos tillämparna finns hos alla och 

att det finns en utbildning i metoden som skall användas för att uppnå implementeringen av 

arbetssättet. Om inte tillämparna använder sig av arbetssättet och prioriterar annat kommer 

verksamheten inte bli likasinnad och arbetet kommer ske med en skevhet. Det blir då en fråga 

om att placera barnen i rätt del av verksamheten för att få bästa utgångspunkt i detta arbete.  

Tanken på att väga resurserna mot viljan hos tillämparna förefaller relevant då det alltid går 

att diskutera huruvida vilja skulle tendera att förändras om resurserna var större. Ponera att 

verksamhetens personal inte skulle lida av överbelastning så som Lipsky beskriver att 

närbyråkrater gör, skulle då viljan att utföra ett arbete förändras? Det kan diskuteras både för 

och emot det men då verksamheten har att göra med levande och tänkande varelser går det 
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aldrig riktigt att förutspå. Det kan tänkas att med mer resurser och mer tid skulle viljan ändras 

för tesen presenterad här. Det finns då inget som behöver prioriteras längre och vägas mot 

varandra utan tillämparna kan lägga jämt med tid på arbetet mot diskriminering och 

kränkningar. Verksamheten blir harmonisk i sitt arbetssätt och eleverna blir inte lidande då 

hela verksamheten arbetar på samma intensitet. Det kan dock även diskuteras emot tesen 

presenterad då mer resurser och mer tid genererar större möjligheter att utföra de uppgifter 

som tillämparna själva prioriterat innan. Tillämparna kan lägga mer tid på dessa 

arbetsuppgifter vilket resulterar i att arbetet med diskriminering och kränkningar ändå kan 

antas bli skevt fördelat och utfört i verksamheten.  
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8. Slutsats 

 

Nedan presenteras slutsatserna av studien utefter frågeställningarna ställda. Det diskuteras 

även angående vidare forskning och rekommendationer. 

 

 Hur arbetar högstadieskolorna i kommunen med likabehandling och att förebygga 

mobbning? 

Arbetet som sker i kommunen ter sig spritt utifrån en andel olika premisser. Det framkommer 

i intervjusvaren att arbetet sker mycket individuellt från personal till personal. Det är enkelt 

att låta bli att arbeta med det ifall så skulle vara viljan medan det är lika enkelt att använda sig 

av det i undervisning eller liknande. Det ligger ett egenansvar på personalen att få med arbetet 

i det vardagliga och få med sig eleverna på detta. De tillfrågade i denna undersökning menade 

att arbetet sker med hjälp av egna idéer och egenansvaret att förverkliga dem. De arbetar med 

öppenhet och förståelse för eleverna och på så vis försöker de generera en tilltro. Detta sker 

parallellt med de personaler som ej engagerar sig i arbetet. Enligt denna studie framgår det att 

viss personal ej arbetar med det alls och inte har vetskap angående utifall eleverna är aktiva i 

arbetet eller ej. Arbetet som läggs framgår även vara beroende på hur klasserna ser ut och 

beter sig. Sistnämnda är i sig inget negativt då resurser skall tilldelas de som mest är i behov 

av det vilket då sker med tanke på svaren studien fått. 

 

 Lider verksamheten som arbetar med likabehandling och mobbning av 

implementeringsproblem? 

Av denna studie framgår resultatet vara av sådan grund att denna frågeställning får ett svar av 

medhållande karaktär. Eftersom verksamheten har en spridd vilja till implementeringen av 

beslutet om arbete mot diskriminering och kränkningar blir därför svaret på frågan ett ja. 

Tillämparna i verksamheten använder sig alla av olika metoder, vilket i sig möjligen inte är 

fel, och det finns ingen enhetlig grund att stå på. Resurserna som används till arbetet sprider 

sig olika på grund av det egenintresset som arbetet kräver i detta läge. Prioriteringarna ligger 

olika hos tillämparna vilket genererar en verksamhet som jobbar mot olika mål istället för 

samma.  
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För kommunens högstadieskolor rekommenderas en gemensam grund att stå på, skola för 

skola om så vill. För en lyckad implementering och ett bra resultat behöver tillämparna arbeta 

mot samma mål med samma prioriteringar vilket kan vara svårt att få till men föreligger vara 

ett viktigt krav i implementeringsfasen. Med samma grund att stå på för personalen, alltså 

utbildning i arbetssättet, blir det enklare att jobba mot samma mål i verksamheten.  

För att bestämma hur det ska gå till och vilken utbildning som är bäst rekommenderas vidare 

studier i implementeringsämnet. Vidare forskning inom implementering behövs för att kunna 

ge råd som är väl prövade och fungerande för vald verksamhet.  
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Bilaga 

 

Intervjumall 

 

* Hur jobbar ni med ämnet Mobbning och likabehandling i skolan? 

-Långsiktigt och kortsiktigt 

 

* Ser du några svårigheter eller utmaningar med arbetet? 

 

* Är det svårt att nå ut till eleverna med budskapet om mobbning? 

 

*Vid upptäckt av kränkande behandling i skolan hur tas det omhand av personalen? 

- Finns det klara och tydliga direktiv för hur implementering av åtgärder mot kränkande 

behandling ska bemötas? 

 

*Är eleverna aktivt med i arbetet mot kränkande behandling? 

 

 


