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Abstract 
  

 This thesis examines the role of school teachers and their experienced prerequisites for working 

against bullying and harassment among students. Previous research shows that teachers play an 

important role when it comes to bullying intervention and therefore the aim of this study has 

been to further examine how school teachers look upon their own role in regards to the work 

against bullying. What factors do they perceive as support for their work and what difficulties 

do they encounter are questions that has been asked. The data that has been used consists of in-

terviews with teachers from six Swedish schools and the responses has been analyzed through 

an organizational perspective. The results show that school teachers experience of their prereq-

uisites for dealing with bullying and harassment among students vary depending on different 

organizational factors. The relationship between the organisations structure and culture has been 

identified as playing an important role for the teachers perceived prerequisites. Future research 

is necessary to further understand the complexity of bullying and the work necessary for reduc-

ing its occurrence.  

 Keywords: school teachers, bullying, prerequisites, organizational structure and culture  
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1. Introduktion 
 

Även om begreppet mobbning inte alltid har funnits så har fenomenet som sådant med all säkerhet 

alltid varit en del av mänsklig samvaro. År 1969 introducerade läkaren Peter Paul Heinemann ordet   

i Sverige i en artikelserie i Dagens Nyheter och bidrog därigenom till att synliggöra problemet då 

han gav en rad olika avskräckande exempel på mobbningens förekomst i vanliga skolklasser (Gran-

ström, 2007:47). Problemet med mobbning i skolan har varit allmänt känt sedan en lång tid tillbaka 

och ända sedan 1970-talet har forskning kring mobbning bedrivits. Tusentals unga människor ut-

sätts varje år för det som faller in under begreppet och för de individer som drabbas får mobbningen 

ofta långvariga negativa konsekvenser. Forskning har också visat på att förekomsten av mobbning 

på skolan har en negativ påverkan på hälsan som sträcker sig bortom den utsatta individen och 

drabbar gruppen som helhet (Diskrimineringsombudsmannen (DO), 2012). 

 

Mobbning är en mellanmänsklig företeelse som beklagansvärt nog inte är reducerad till att enbart 

förekomma i skolan eller bland unga människor. Unikt för skolan är dock att elevernas deltagande i 

skolverksamheten enligt svensk lagstiftning är en skyldighet. Att vistas i skolan är alltså inte någon-

ting som kan väljas bort. För att säkerställa elevernas trygghet och skydda dem mot kränkningar, 

diskriminering och trakasserier har två lagar upprättats, skollagen och diskrimineringslagen. Lagen 

om förbud mot diskriminering och kränkande behandling trädde i kraft år 2006 (Hägglund, 

2007:106) och lagen är mycket tydlig. Alla barn och ungdomar har rätt att gå i en skola som är fri 

från mobbning.  

 

Det är nu snart 50 år sedan som ordet mobbning introducerades i Sverige och sedan dess har åtskil-

liga insatser gjorts för att förbättra barn och ungdomars vardag i detta avseende. Samtidigt rapporte-

rar organisationen Friends (2015) att 60 000 barn och ungdomar, det vill säga 1-2 elever i varje 

klass, i svensk grundskola varit utsatta för kränkande behandling det senaste året och i Skolverkets 

attitydundersökning från 2015 uppger 6-8 % av eleverna att de utsätts för kränkningar en eller flera 

gånger i veckan (Skolverket, 2016). En jämförelse mellan skolverkets attitydundersökningar från 

1993 och de senaste siffrorna indikerar att mobbningsnivån i svenska grundskolor legat på samma 

nivå de senaste 20 åren. Det är inte orimligt att förvänta sig att medvetenheten och kunskapen om 

ett så vanligt förekommande fenomen som mobbning ska vara tillräckligt stor på en skola för att 

möjliggöra att man kommer till rätta med problematiken (Granström, 2007:55).  Med tanke på den 

gedigna kunskap som finns att tillgå inom området och de tydliga krav som lagen ställer på nolltole-
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rans i kombination med den dystra statistik som återfinns gällande förekomsten av mobbning i 

svensk grundskola förefaller det naturligt att ställa frågan varför mobbning fortfarande förekommer 

i så pass hög utsträckning? Hur kan det komma sig att skolan inte lyckas komma till rätta med pro-

blematiken? Vad är det egentligen som står i vägen för att få mobbningen i svensk grundskola att 

minska?  

 

I många av de anmälningar som kommer in till Barn - och elevombudet och som rör långvarig 

mobbning framkommer det att skolpersonalen inte sett, förstått eller uppmärksammat de kränkning-

ar som förekommit (Skolverket, 2014:8). Då lärarna är den skolpersonal som spenderar mest tid 

bland eleverna är det rimligt att anta att det är lärarna som har störst möjlighet att upptäcka och in-

gripa då mobbningssituationer uppstår. Tidigare forskning kring mobbning har berört en rad olika 

aspekter gällande fenomenet, men relativt lite uppmärksamhet har riktats mot lärarens roll i relation 

mobbningsproblematiken (Yoon & Bauman, 2014: 308). Skollag och läroplan ställer höga krav på 

lärarna både vad gäller undervisningens kvalité och att tillhandahålla en positiv och trygg arbets-

miljö, men frågan är vilka förutsättningar de ges för att kunna leva upp till dessa?  

 

1.1 Syfte & Frågeställningar 
 

Syftet med den här studien är att undersöka lärares syn på sin egen roll i relation till arbetet mot 

mobbning, kränkningar och trakasserier. Vilka förutsättningar upplever lärare att de har och hur 

tycker de att de lyckas i arbetet? Vad uppfattar de som användbara stöd och vilka hinder ser de i 

arbetet mot mobbning bland elever? 
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2. Bakgrund 
 

Under 1960-talet ökade det samhälleliga intresset för svaga och utsatta grupper och att hjälpa sva-

gare individer kom allt mer att betraktas som samhällets ansvar. Detta resulterade bland annat i att 

frågor gällande barn och deras rättigheter kom i fokus för samhällsdebatten.  I slutet av 60-talet 

skapades begrepp för att synliggöra fenomenet mobbning och år 1970 fanns ordet med i boken 

Svenska modeord (Larsson, 2010). Sedan dess har mobbning kommit att bli ett välkänt begrepp och 

det kan knappast finnas någon som kan ha undgått att stöta på ordet i någon bemärkelse. Anna Lar-

sson, professor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier på Umeå universitet, påpekar att ett av 

problemen gällande mobbning ligger i ordet självt (Larsson, 2010). Detta för att i takt med att be-

greppet blivit allmänt känt har det också kommit att få en rad olika innebörder. Då det vedertagna 

mobbningsbegreppet allt mer kommit att anses som problematiskt har begreppet kränkande behand-

ling introducerats. Mobbning förekommer inte längre som begrepp i lagstiftningen. I stället används 

benämningarna kränkningar och trakasserier. En av anledningarna till detta är att skollagen kräver 

att åtgärder sätts in även för enskilda handlingar (Skolverket). För att skapa variation för läsaren då 

denne tar sig an texten kommer jag fortsättningsvis att använda mig av alla dessa tre begrepp 

mobbning, kränkningar och trakasserier i ett likvärdigt syfte.  

 

2.1 Vad är mobbning? 
 

Mobbning kan sägas vara en form av våld, men det innebär inte att allt våld är mobbning(Larsson, 

2000:15). För att det ska röra sig om mobbning krävs det att kränkningarna upprepas under en viss 

tid. Det bör även råda obalans i maktförhållandet mellan den som blir utsatt och den som utsätter. 

Mobbning behöver inte uteslutande utföras av en grupp individer utan det förekommer i lika stor 

utsträckning att en enskild individ utsätter någon för kränkningar (Olweus:1991:4). Forskning visar 

på att det inte finns någon stabilitet över tid när det gäller vem som mobbar och vem som utsätts. 

Problemet med mobbning gäller alltså inte för några fåtal elever utan de avlöser varandra över tid 

(Skolverket, 2011b). Som tidigare nämnt har fenomenet mobbning genom åren tillskrivits en rad 

olika definitioner. Då denna studie är riktad mot kränkningar och trakasserier som sker inom skolan 

så kommer jag att utgå i från Skolverkets definition av kränkande behandling som:  

 

   ”…ett beteende som kränker ett barns, eller en elevs, värdighet.  

   Det kan till exempel vara nedsättande ord, ryktesspridning,  

   förlöjliganden, utfrysning, hot eller slag och sparkar. 

   Det kan också vara kränkande behandling om någon skickar 

   elaka mail eller kommentarer på internet eller via sms.” (Skolverket, 2011b) 
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En rad olika forskare har undersökt mobbningens förekomst och uttrycksform samt de orsaker och 

åtgärder som kan gå att finna därtill. Orsaker till mobbning går att finna hos offret, hos förtryckarna 

och i miljön (Granström, 2007). Majoriteten av forskningen kring mobbning har antagit ett individ-

perspektiv där huvudfokus legat på de psykologiska aspekter som ligger till grund för mobbningen 

(Ahlström, 2009:10). Det finns dock forskare som hävdar att då många sociala problem har sin för-

klaring på strukturell nivå så är det i arbetet mot mobbning nödvändigt att undersöka den sociala 

strukturen som skolan är en del av i stället för att fokusera på problemelever och problembeteenden 

(Skolverket, 2011b). Sammantaget kan sägas att mobbning är ett komplext problem som inte bör 

reduceras till en enskild förklaringsmodell. Förklaringarna överlappar ofta varandra och för att 

kunna genomföra lämpliga insatser bör varje enskilt fall analyseras ingående (Granström, 2007:47-

55). 

 

2.2 Förekomst 
 

Skolans realitet kan bekräftas med empiriska forskningsresultat där siffrorna kring hur många som 

utsätts för mobbning i svensk grundskola varje år ligger någonstans mellan 6-8 %. Friends under-

sökning från 2015 visar att 8 % av eleverna i svensk grundskola upplever sig utsatta för mobbning. 

Det motsvarar 60 000 barn och ungdomar eller ungefär 1-2 i varje klass. Siffrorna baseras på en 

undersökning som är genomförd på 15 000 elever i årskurs 3-9. Likaså Skolverkets undersökning 

Utvärdering av metoder mot mobbning (2012) som har genomförts på 10 000 elever från 39 olika 

skolor i åk 4-9  visar på att 7-8 % av eleverna är utsatta för mobbning. Ungefär 1,5 % av eleverna är 

utsatta för mobbning under ett år eller längre.  

 

Skolverket genomför var tredje år sedan 1993 en attitydundersökning som bygger på elevernas egna 

upplevelser av att ha blivit mobbade. Resultatet från den attitydmätning som publicerats 2012 visar 

att mobbning är vanligare i grundskolan än i gymnasieskolan. Undersökningen visar också att trots 

att arbetet mot mobbning intensifierats så är andelen mobbade elever konstant över tid. Störst andel 

elever som anser sig vara utsatta för mobbning går i årskurs 4-6. I åk 4-6 upplever 12 % av eleverna 

att de varje vecka utsätts för någon form av kränkning från andra elever. Vidare konstateras att 9% 

av eleverna i dessa årskurser känner sig mobbade en gång i månaden och 4 % av eleverna upplever 

att de får utstå mobbning en gång i veckan. Denna siffra är oförändrad sedan 2003 då frågor kring 

kränkande behandling för denna åldersgrupp infördes i attitydundersökningen (Skolverket, 2012: 

15,106). 
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2.3 Konsekvenser  
 

Enligt forskning från NASP (Nationellt Centrum för Suicidforskning och prevention av psykisk 

ohälsa) vid Karolinska institutet tar varje år 45 barn livet av sig som en följd av att ha blivit utsatta 

för mobbning (Friends) och det finns forskning som visar att 90 % av alla unga personer som gjort 

allvarliga självmordsförsök har varit mobbade i skolan (Fors, 2007). En elev som utsätts för mobb-

ning riskerar att befinna sig i en svår situation under lång tid. Bland annat visar Dan Olweus (1997) 

undersökningar att en elev som blir mobbad under en viss period också tenderar att bli det flera år 

senare. Vidare framkommer det i SCBs rapport Barns upplevelser av skolan (2012) att barn som är 

utsatta för kränkningar i skolan också har ont i huvudet, ont i magen och har svårt att somna på 

kvällarna i högre utsträckning än barn som inte utsätts. Flera forskare har undersökt sambandet mel-

lan att utsättas för kränkningar och psykiskt och fysiskt välbefinnande. I en studie av arbetsplats-

mobbning och vilka konsekvenser mobbningen kan få för individers hälsa har det funnits att mobb-

ning lämnar ett permanent ärr, en känsla av utsatthet som aldrig läker. Det kan beskrivas som 

någonting som finns inom de drabbade och som likt ett öppet sår fortsätter att orsaka skada trots att 

mobbningen upphört (Hallberg & Strandmark, 2008). Liknande resultat har funnits av Thornberg, 

Halldin, Bolmsjö & Petersson (2012), de visar på att effekterna av mobbning lämnar långvariga och 

negativa avtryck på offrets identitet och upplevda självvärde. Dålig självkänsla, ångest, ensamhet, 

depression och självmordstankar är några av de konsekvenser som den utsatte, även efter att mobb-

ningen upphört, riskerar att belastas med. 

 

2.4 Styrdokument 
 

Vid sidan av det akademiska målet, det vill säga att utveckla elevernas kunskaper inom olika äm-

nen, återfinns i den svenska skolan även ett socialt och medborgerligt mål. Att arbeta med frågor 

som rör mobbning och se till så att inga elever utsätts för någon form av kränkande behandling är 

ett av den svenska skolans uttalade och bindande uppdrag (Ahlström, 2009).  Jag kommer här att 

presentera de styrdokument som ligger till grund för skolors och lärares arbete med mobbning. 

 

Skollag 

Bestämmelserna för vad som ska gälla i skolan beslutas om centralt och nationellt, men ska tilläm-

pas lokalt på varje skola. Skollagens sjätte kapitel Åtgärder mot kränkande behandling innehåller 

bestämmelser för hur arbetet mot kränkningar inom skolan ska bedrivas.  Enligt skollagen ska varje 

verksamhet målmedvetet arbeta mot kränkande behandling av barn och elever. Personalen på sko-

lan ska göra allt de kan för att förebygga och förhindra att någon utsätts för kränkningar av något 
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slag och all personal är skyldig att informera den som driver skolan om de blir medvetna om att en 

elev anser sig blivit kränkt. 

 

Läroplan 

Läroplanen är ett politiskt fastställd styrdokument och därmed någonting som måste följas. Läro-

planen bygger på skollagen och styr skolans verksamhet. I den nu gällande läroplanen, Lgr 11, finns 

formulerat den värdegrund som samtliga skolor i sin verksamhet ska utgå ifrån. Här återfinns bland 

annat följande formulering: 

 

  Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 

som skolan ska gestalta och förmedla. (Lgr11, 57) 

 

Likabehandlingsplan 

En del av skolans arbete mot mobbning handlar om att aktivt främja, förebygga, upptäcka och åt-

gärda alla former av kränkande behandling. Alla skolor ska upprätta en plan mot kränkande behand-

ling samt en likabehandlingsplan. De båda planerna kan sammanföras till en plan, men viktigt är att 

den beskriver hur personalen ska agera i akuta situationer samt hur det förebyggande arbetet ska 

genomföras och följas upp. Eleverna ska dessutom enligt lag vara delaktiga i arbetet med att ta fram 

en plan. Skolverket anser att arbetet mot mobbning bör grundas på en analys av den egna skolans 

problem och förutsättningar. Likabehandlingsplaner ska därför bygga på en kartläggning av den 

aktuella situationen på skolan (Skolverket, 2011b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11 

 

3. Tidigare forskning 
 

Då syftet med den här studien är att undersöka lärares arbete med mobbning har jag valt att lyfta 

fram tidigare forskning som rör läraren och dennes roll i relation till mobbning. Därutöver tillkom-

mer forskning relaterad till lärarens professionalitet och vilka metoder som anses vara av betydelse 

för mobbningsarbetet samt forskning gällande kulturella faktorer kopplade till mobbningens före-

komst.  

 

3.1 Lärarens roll i relation till mobbning 
 

När det kommer till lärares roll i relation till mobbningsproblematiken har undersökningar bland 

annat funnit att lärares ingripande vid mobbning har positiv inverkan på elevernas beteende samt i 

vilken utsträckning som åskådare av mobbning är villiga att ingripa (Yoon & Bauman, 2014: 308).  

I en undersökning genomförd av Dan Olweus i skolor i Bergen, Norge framkommer det också att 

det finns ett tydligt samband mellan en skolas rastvaktsystem och förekomsten av mobbning. Fler 

lärare på rasterna leder till mindre mobbning på skolan. Resultatet visar även att en lärares attityder 

till mobbningsproblem och dennes beteende vid mobbningssituationer är av vikt för förekomsten av 

mobbning i skolan eller klassen (Olweus, 1991:19). Vidare återfinns forskningsresultat som visar på 

att lärarens ingripande vid uppkomna mobbningssituationer och på vilket sätt detta ingripande görs 

är av betydelse då det har visat sig påverka elevernas framtida tendenser att mobba andra. Då en 

lärare uppmärksammas på existerande mobbning kan denne reagera på detta på olika sätt. De kan 

ignorera problemet, straffa den som utsätter någon för mobbning, fokusera på offret, ta stöd av 

andra vuxna eller arbeta med den som utsätter på ett sätt som inte är disciplinerande utan genom att 

exempelvis distrahera den som mobbar och få denne att göra något annat för stunden (Bauman, 

2008). Huruvida Lärarens syn på vilket beteende som är acceptabelt respektive förkastligt kommu-

niceras till eleverna beroende på hur läraren väljer att svara på uppkomna mobbningssituationer. 

Lärarens beteende skapar således normer för hur eleverna ser på mobbning. I de fall då läraren ak-

tivt ingriper vid mobbning förmedlar de till sina elever att mobbning inte är ok. I motsats till detta 

signalerar ett undvikande eller passivt beteende att mobbning är något som accepteras vilket kan 

leda till en förhöjd risk för kränkningar bland eleverna (Zanden, Denessen och Scholte, 2015). 

 

3.2 Lärarens professionalitet 

  
Det finns forskning som visar att lärarrollen ofta anses vara en så kallad semiprofessionell roll eller 

med andra ord, den anses vara baserad på en begränsad gemensam kunskapsbas. Till grund för lära-
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ryrket ligger inte pedagogiska teorier lika tydligt som till exempel medicinska teorier ligger till 

grund för läkaryrket. Detta får konsekvensen att lärare i större utsträckning än andra professioner 

tvingas bygga upp sin egen förståelse av yrkesrollen och på egen hand eller tillsammans med kolle-

gor finna lösningar på vardagens problem. Detta ger stor frihet, men begränsar också möjligheten 

för lärares arbete att vila på en vetenskaplig grund (Granström, 2007:136). De tidigare nämnda 

forskningsresultaten indikerar också i enighet med detta resonemang att olika lärare hanterar mobb-

ning på olika sätt vilket i sin tur får konsekvenser för elevernas beteende.  

 

Enligt Skolverket (2011b) är djupa och breda kunskaper hos skolans personal en viktig förutsättning 

för ett effektivt arbete mot mobbning. Samtidigt konstateras att den vardagskunskap lärare har kring 

mobbning inte är tillräcklig. Skolverket menar att tilldelad kunskap måste syfta till att nå en föränd-

ring i grunden och att det inte är tillräckligt att bara lägga nya kunskaper till de gamla. Lärares ut-

bildning kring frågan måste utmana gamla attityder och uppfattningar gällande mobbning och be-

reda väg för nya synsätt om effekten ska bli bestående. För att säkerställa kompetensen hos skolans 

personal infördes år 2011 ett krav på lärarlegitimation i skollagen. Detta innebär att bestämmelserna 

för lärares behörighet har stramats åt. För att vara behörig att arbeta som lärare ska denne efter sin 

examen genomföra en ettårig introduktionsperiod på heltid och under ledning av erfaren mentor 

(Nihlfors, 2012). Lärarutbildningens utformning ligger till grund för lärarens kompetens, men da-

gens lärarutbildning innehåller väldigt få kurser som behandlar ämnen som kan relateras till arbetet 

med mobbning. Utöver detta uttrycker lärare i flertalet studier att de själva upplever en osäkerhet 

kring hur man bäst hanterar uppkomna mobbningssituationer. Det framkommer även att elever inte 

rapporterar mobbningsincidenter till sina lärare och många elever upplever dessutom att mobbning-

en blivit värre efter att läraren underrättats. Detta mönster indikerar att kränkningar i många fall inte 

rapporteras till lärare vilket får den naturliga följden att den förblir ouppmärksammad och således 

inte heller åtgärdad (Yoon & Bauman, 2014: 309).  

 

Då det finns forskning som visar på att läraren har en betydande roll i fråga om arbetet mot mobb-

ning är det meningsfullt att ställa sig frågan huruvida lärarkåren har den beredskap som behövs för 

att genomföra detta arbete. Forskning visar att elevers uppfattning om lärares effektivitet när det 

kommer till att hantera mobbning skiljer sig från lärarnas. I en undersökning från 2015 som genom-

förts av 15 000 svenska skolungdomar i åk 3-9 framkommer det att 9 av 10 vuxna i skolan upplever 

att skolpersonalen agerar vid uppkomna kränkningar, men bara varannan elev anser detsamma (Fri-

ends). I skolinspektionens kvalitetsgranskning av skolors arbete vid trakasserier och kränkande be-

handling framkommer det att det finns en rad olika brister vad gäller skolpersonalens hantering av 
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trakasserier och kränkningar.  Granskningen, som är gjord i 50 svenska grundskolor för eleverna i 

årskurs 5 och 9 under hösten 2009, visar att det i 7 av 50 skolor finns personal som utsätter sina 

elever för mobbning. Utöver detta återfinns också problem gällande elevernas förtroende för de 

vuxna och personalens upprättande av fungerande rutiner. Ytterligare brister går att finna vad gäller 

antalet vuxna som är närvarande på lektionsfri tid, dåligt utnyttjande av kamratstödjare samt brist-

fälligt arbete med värdegrundsfrågor (Skolinspektionen, 2010). 

 

I den nu gällande läroplanen, Lgr 11 uttrycks det samhällsuppdrag som regering och riksdag givit 

lärarna och som de önskar att lärarna utför, men de nationella styrdokumenten och mätbara kun-

skapskraven är bara ett par av de saker som läraren i sin yrkesroll har att ta hänsyn till. I boken Lä-

raryrkets många ansikten (2012) öppnar författarna upp för resonemanget kring läraryrkets diffe-

rentiering. De menar att man kan se på lärarrollen på flera olika sätt. Dels kan man tala om den så 

kallade påbjudna lärarrollen som återfinns i de nationella styrdokumenten och som ger direktiv för 

vad läraren ska undervisa och hur undervisningen ska ske. Vidare kan man tala om den tillgängliga 

och möjliga lärarrollen vilken avgörs av hur den praktiska verkligheten ser ut. Detta innebär att det 

kan finnas olika förhållanden som begränsar möjligheterna att verkställa den påbjudna lärarrollen. 

Läraren måste i sitt dagliga arbete anpassa sig efter den enskilda skolans resurser, dess kultur, ele-

ver och kollegor. När den nya skollagen infördes år 2011 ökade pressen på lärarna. I synnerhet gäl-

lande kraven på dokumentation. Detta har medfört en ytterligare påfrestning på lärarna som enligt 

Skolverkets uppföljningar (Skolverket, 2015) uttrycker att det är svårt att få tiden att räcka till. Tre 

av fyra tillfrågade lärare anger att undervisningstiden inte räcker för det obligatoriska innehåll som 

läroplanen efterfrågar vilket också får följden att de inte kan ge eleverna tillräckligt stöd.  

 

3.3 Metoder mot mobbning 
 

På uppdrag av regeringen har Skolverket genomfört en utvärdering av de befintliga metoder som 

finns för att motverka kränkningar och trakasserier inom skolan. Resultatet visar på en rad olika 

svårigheter med att motverka mobbning och många av de metoder som används bidrar inte enskilt 

till att minska förekomsten av kränkningar och trakasserier (Skolverket, 2011b). Tre insatser har 

funnits effektiva för att minska mobbningen på en skola. Dessa är regelbunden kartläggning, ele-

vernas delaktighet i det främjande arbetet samt personalutbildning som flertalet av skolans personal 

fått ta del av (Skolverket, 2013: 119). 
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Medling, det vill säga när den som utsätter och den som utsatts träffas tillsammans med en tredje 

part i samband med att en konflikt uppstår, har rentav visat sig trigga mobbningsbeteende. Detta 

eftersom att utgångspunkten för användandet av en sådan metod är att offer och förövare är lik-

ställda parter. Det är i stället viktigt att förstå det faktum att den som utsätter och den som utsätts 

befinner sig i två helt olika sociala rum (Skolverket, 2013: 126). Likaså att utse och utbilda kamrat-

stödjare ökar benägenheten hos vissa att utsätta andra för mobbning Detta förklaras av att kamrat-

stödjare i hög utsträckning väljs av andra elever och det är inte ovanligt att de som utsätter andra för 

kränkande behandling också tillhör de populäraste eleverna (Skolverket, 2013:119). 

 

Att använda sig av redan färdiga program mot mobbning har enligt undersökningen inte visat sig 

vara effektivt. Då programmet konstrueras i en annan kultur och kontext än den miljö där pro-

grammet ska införlivas uppstår en rad olika svårigheter med att uppnå programmets syfte i den ak-

tuella skolmiljön. Skolverket kan således inte rekommendera något befintligt antimobbningspro-

gram i sin helhet (Skolverket, 2011b). För att ett bedriva ett framgångsrikt likabehandlingsarbete 

bör detta arbete ingå som en del av den ordinarie skolverksamheten och inte betraktas som ett sido-

projekt där enstaka och tillfälliga insatser genomförs. Vidare är det av stor vikt att all personal och 

alla elever i skolan är delaktiga i detta arbete och att det bedrivs systematiskt, långsiktigt, kontinuer-

lig och målinriktat. Om arbetet för en positiv och tillåtande arbetsmiljö i skolan ska vara effektivt 

bör det framgå att värdegrundsfrågor är någonting som hela skolan tar på allvar och betraktar som 

en angelägenhet. Dessutom är elevernas delaktighet inte bara en framgångsrik del i likabehand-

lingsarbetet utan utgör även ett lagstadgat krav (diskrimineringsombudsmannen.se). 

 

3.4 Banalitet och förnekelse 
 

Mobbning är som sagt någonting som återfinns i de allra flesta sammanhang där människor vistas i 

grupper under en längre tid, men även om mobbning är så vanligt förekommande att det näst intill 

kan ses som en normal mellanmänsklig företeelse, så innebär den inte desto mindre en personlig 

katastrof för den som utsätts (Larsson, 2000: 9). Det kan vara svårt att bli uppmärksam på hur en 

skolas kultur kan bidra till att elever kränker andra (Skolverket, 2013:125). Kortfattat kan sägas att 

mobbning på en skola kan tillåtas fortgå utan att det uppmärksammas som ett problem när regler, 

traditioner, normer och föreställningar som leder till att vissa elever behandlas kränkande ingår som 

en del av skolans struktur och kultur (Skolverket, 2013: 126). Om mobbning som fenomen normali-

seras så finns det en stor risk att förekomsten av den inte upptäcks och således också tillåts fortgå 

utan att något görs för att åtgärda problemen. Professor Solveig Hägglund använder sig av begrep-

http://diskrimineringsombudsmannen.se/
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pet banal mobbning för att beskriva de kulturella mekanismer som bidrar till att legitimera kränk-

ningar i skolvardagen. Då mobbning är en vanlig mellanmänsklig företeelse riskerar den att betrak-

tas som något vardagligt och som därför inte heller väcker särskild uppmärksamhet (Hägglund, 

2007:97). När det kommer till mobbning är upprepning ett vanligt inslag och enligt Hägglund kan 

kränkningar som sker vid upprepade tillfällen komma att bidra till en slags kollektiv tillvänjning. En 

skolmiljö där kränkningar ingår som ett vanligt inslag kan således tänkas påverka allmänna före-

ställningar om att den typen av handling är ok och att den som utsätts för kränkningarna på något 

sätt förtjänar att bli behandlad så. Hägglund menar att upprepning och föreställningar om att vissa 

individer inte är lika mycket värda som andra får konsekvensen att vissa handlingar, hur avskyvärda 

de än må vara, banaliseras och således också rättfärdigas. Utöver detta visar Björn Ahlströms stu-

dier på att rektorer som arbetar i skolor där graden av mobbning är låg villigt erkänner mobbning-

ens existens och tillkännager att det trots starka arbetsinsatser för att motverka mobbning finns pro-

blem som man ännu inte kommit tillrätta med. I motsats till detta så hävdar Ahlström att rektorer 

verksamma på skolor med hög grad av mobbning tenderar att antingen banalisera mobbningen ge-

nom uttalanden så som ”det är väl inte värre här än någon annanstans” eller helt förneka att den 

förekommer (Ahlström, 2009). 
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4. Skolan som organisation 
 

Det finns en mängd olika faktorer som påverkar lärares arbete både när det kommer till själva 

undervisningen i ett särskilt ämne och för att skapa en trygg arbetsmiljö för eleverna fri från kränk-

ningar. Tidsanvändning och lokalernas utformning, gruppens storlek, lärarens kunskap och kompe-

tens, arbetslagets samarbete, skolans ledning och styrdokument är alla faktorer som har betydelse 

för om arbetet blir framgångsrikt (Nihlfors, 2012). Förutsättningarna inom skolan förändras ständigt 

vilket gör skolan till en speciell organisation att studera. Skolans styrdokument förnyas likväl som 

skolans elever byts ut mot nya (Ahlström, 2009). Om man vill förstå orsaken till att mobbning i den 

svenska grundskolan fortgår i liknande omfattning år efter år kan det vara betydelsefullt att se till de 

människor som finns och verkar inom organisationen. Detta eftersom att deras beteende till viss del 

påverkas av den organisatoriska kontext som de omges av. De förutsättningar som lärare upplever 

att de har och hur de uppfattar dessa som ett stöd eller hinder i sitt arbete med mobbning säger såle-

des någonting om hur effektivt deras arbete kan förväntas vara. Jag kommer i följande avsnitt att 

presentera de teoretiska begreppen struktur och kultur vilka legat till grund för tolkningen av mina 

intervjuer. Som ett led i detta kommer även Leon Festingers teori om kognitiv dissonans kortfattat 

beskrivas.  

 

4.1 Organisationsstruktur 
 

En organisations struktur kan liknas vid en ritning eller plan för hur organisationens arbete ska bed-

rivas och fördelas. Strukturen är så att säga organisationens arkitektur och bestämmer således hur 

organisationen ska se ut (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Det svenska skolsystemet har flera struk-

turer. På nationell nivå finns läroplanen och andra styrdokument som sätter upp riktlinjer och mål 

för landets samtliga skolor. Mål och riktlinjer går att finna på kommunal nivå och dessutom finns 

också den interna strukturen hos varje enskild skola. Då den nationella strukturen är samma för alla 

skolor är denna nivå särskilt viktig (Ahlström, 2009: 14).  

 

Mål kan sägas vara en beskrivning av ett önskat framtida tillstånd och för att målen ska verka moti-

verande krävs det att de är anpassade till de individer och grupper som verkar inom organisationen. 

Ledningen måste också lyckas åstadkomma uppslutning kring mål och se till så att stödjande ele-

ment finns tillgängliga. Med stödjande element menas exempelvis kunskap. En organisations stra-

tegi är det samma som en beskrivning av vägen mot målet det vill säga vad man tänker göra för att 

nå målen. Resurser spelar en avgörande betydelse för strategins effektivitet och av lika stor vikt 
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som strategin är de resurser en organisation förfogar över. Nämnas kan också att det allt mer beto-

nas att samlad kompetens är en organisations viktigaste egenskap när det kommer till framgångsrika 

strategier. Detta gäller både den individuella kunskapen och hur dessa individer lyckas förmedla sin 

kunskap till de övriga i organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 42, 43). 

 

När det kommer till visioner och målsättningar betonas ofta det positiva. Tydliga avsiktsdefinitioner 

och starka visioner sägs bidra till att skapa gemensamma värderingar, skärpt fokus och resurspriori-

tering inom organisationen. Det finns dock ett antal centrala problem i samband med organisation-

ers utformning av visioner, mål och strategier som potentiellt kan leda till oavsiktliga konsekvenser 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008:55). I ljuset av de utlovade positiva effekter som återfinns i relation till 

målformulering kan avsevärda resurser komma att läggas på detta arbete. Sambandet mellan organi-

sationers visioner och effektivitet kan dock inte styrkas av empiriska studier och det finns risk för 

att själva planeringen av strategier och mål blir det centrala snarare än hur man ska förverkliga 

dessa. Vidare kan nämnas att det inom en organisation ofta förekommer både formella och infor-

mella mål. Forskning har visat på att den strategi som en organisation har antagit inte alltid överens-

stämmer med den strategi som personal och ledning faktiskt arbetar efter. Offentliga organisationer 

så som skolan måste till exempel förhålla sig till krav på kostnadseffektivitet samtidigt som de ska 

leva upp till en rad olika demokratiska ideal så som exempelvis likabehandling varvid vissa mot-

sättningar kan uppstå. Målsättningar som beslutas om politiskt innebär också en viss problematik. 

För att ge intryck av handlingskraft finns det risk för att målen väljs utifrån vad som idealt borde 

göras och inte utifrån vad som i verkligheten är realistiskt att uppnå. Orealistiska mål tvingar de 

anställda att omdefiniera målen och anpassa verksamheten efter de faktiska resurser som finns att 

tillgå i det dagliga arbetet (Jacobsen & Thorsvik, 2008:56-60).  

 

4.2 Organisationskultur 
 

Organisationer utgörs inte endast av strukturella element. Dessa kan snarare liknas vid ett slags ske-

lett som utgör ramen för verksamheten, men innanför ramen finns också vissa kulturella element 

som även de påverkar beteendet i organisationen (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Organisationskultur 

omfattas av värderingar, social sammanhållning och grupptryck som uttrycks genom normer om 

vad som anses acceptabelt. Grundläggande värderingar är oftast inte synliga utan snarare någonting 

som så att säga ”sitter i väggarna” och som bidrar med förklaringar till varför man gör som gör utan 

närmare reflektion (Brynolf, Carlström m fl., 2012). Det finns studier som undersökt skillnaden 

mellan skolor som har hög frekvens med mobbning och skolor där mobbningsnivån är låg. Det som 
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kännetecknar skolor med låg frekvens av mobbning är att de har en stabil organisation och en posi-

tiv arbetsmiljö. På dessa skolor har eleverna en större tilltro till lärarna och en upplevelse av att lä-

rarna bryr sig om dem. Det råder också en samstämmighet bland personalen kring skolans normer. I 

motsats präglas skolor med hög grad av mobbning av konflikter, otydlighet kring normer samt ett 

dåligt arbetsklimat (Skolverket, 2013). 

 

Det finns teorier om att subjektiva normer utgör en del i vad som avgör en människas beteende och 

när människor definierar sig själva i termer av att vara medlem i en viss grupp kan gruppnormer 

således komma att influera deras personliga intentioner (Crisp & Turner, 2014: 94).  Beroende på 

vilka värderingar som ligger till grund för lärarnas arbete mot mobbning kan det få olika konse-

kvenser för arbetet (Höög, 2014). I det här sammanhanget kan också Leon Festingers teori om 

Kognitiv Dissonans nämnas. När människor handlar på ett sätt som strider mot de egna värdering-

arna uppstår en inre obalans, en dissonans, vilket skapar en känsla av obehag.  I de fall man inte kan 

rättfärdiga sitt beteende och då man handlat av egen fri vilja uppstår kognitiv dissonans som en ef-

fekt av att ha handlat i strid med egna värderingar. Kärnan i teorin om kognitiv dissonans utgörs av 

att människor känner sig motiverade till att uppnå harmoni mellan attityd och handling. Om disso-

nans uppstår kommer man därför enligt Festinger, om ingen annan förklaring till obalansen finns till 

hands, att anpassa sina attityder för att stämma bättre överens med det egna beteendet (Crisp & 

Turner, 2014).  

 

De kulturella elementen kan verka både positivt och negativt för de strukturella elementens effekt 

på beteendet. Normer som strider mot organisationens mål kan till exempel utvecklas (Jacobsen & 

Thorsvik, 2008). Vidare påpekar Mats Alvesson (2009) att det inte är någon lätt uppgift att urskilja 

en organisations gemensamma normer och värderingar som en särskild orsak till en organisations 

resultat. Det finns en skillnad mellan att se på kultur som en källa till förståelse eller som något som 

direkt påverkar beteendet och Alvesson hävdar att de värderingar och normer som ingår i den över-

gripande organisationskulturen inte har en direkt inverkan på olika gruppers arbetssätt och arbets-

vilja. I stället framträder kulturella mönsters betydelse för vad som sker inom organisationen på mer 

indirekta sätt. Arbetsnormer är mest troligt någonting som beror på vilka förhållanden som råder på 

den specifika arbetsplatsen snarare än att de kan anses vara gällande för hela organisationen. Vad 

som påverkar medarbetarnas beteenden är enligt Alvesson inte främst organisationsomfattande 

normer utan mer sprunget ur en känsla av samhörighet och gemenskap. 

Skollagen stadgar endast om vissa typer av samarbeten, sådana som kan anses vara demokratiskt 

eller juridiskt betydande. Det spontana samarbetet som sker mellan kollegor är inte reglerat, men 
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likväl angeläget. Måhända är denna typ av samarbete inte någonting som kan organiseras fram, men 

organisationen torde kunna underlätta för att ett sådant samarbete uppstår (Nihlfors, 2012:73).  

Kvalitén på det interna samarbetet mellan ledning och medarbetare samt mellan kollegor och olika 

yrkesgrupper är av betydelse när det kommer till att skapa en arbetsmiljö som präglas av en enighet 

om viktiga värderingar och attityder. De vuxna som finns runt omkring eleverna och på det sätt som 

de organiserar sig utgör en betydelsefull referensram för eleverna. Föräldrars värderingar och bete-

ende spelar en viktig roll likväl som den pedagogiska personalens sätt att se på den konstellation av 

elever som de ansvarar för. Samarbetet mellan föräldrar och skolans personal är därför av avgö-

rande  betydelse för hur eleverna själva ska lyckas utveckla egna positiva gemenskaper. Man skulle 

kunna säga att samarbete inte är ett mål i sig utan snarare ett tillvägagångssätt för att utveckla kon-

struktiva gemenskaper vilket i sin tur är en nödvändig förutsättning för att lyckas skapa en god 

miljö för eleven (Nielsen, 2011:164).  

5. Metod 
 

Jag har valt att använda mig kvalitativ intervju som metod för att samla in data.  Nedan följer en 

redogörelse för hur jag gått tillväga vid insamling och analys av datamaterialet.  

 

5.1 Urval 
 

Inom kvalitativ intervjuforskning är valet av informanter en viktig fråga. Särskilt med tanke på att 

en grundlig redogörelse för vilket urval resultatet bygger på underlättar för läsaren att bedöma gil-

tigheten i det som presenteras (Dalen, 2015). Då syftet för min studie har varit att öka förståelsen 

för lärares upplevda förutsättningar att arbeta med mobbning var jag inledningsvis i denna process i 

behov av ett lämpligt kriterium för val av lärare. Valet föll på lärare som är verksamma på mellan-

stadiet eftersom resultatet från Skolverkets senaste attitydundersökning pekar på att störst andel 

elever som upplever att de utsätts för kränkande behandling går att finna i årskurserna 4-6.  Dessu-

tom undervisar mellanstadielärare i större utsträckning samma elevgrupp jämfört med exempelvis 

högstadielärare eller gymnasielärare som oftare undervisar i specifika ämnen. Sex lärare från sex 

olika skolor har intervjuats. Samtliga skolor är belägna inom Umeå Kommuns tätort och kontakten 

med lärarna förmedlades genom rektor för de olika skolorna. Den aktuella informantgruppen för 

denna studie kom således att bestå av sex lärare som alla är verksamma på mellanstadiet. Informan-

terna är fyra kvinnor och två män i en varierande ålder mellan 32 och 63 år. Denna variation i ålder 

innebär naturligt också en variation i de intervjuade lärarnas yrkeserfarenhet vilket också till viss 
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del återspeglats i de svar som delgetts mig.  För de yngre lärarna ligger exempelvis referenser till 

lärarutbildningen närmare till hands än för de äldre lärarna. 

 

5.2 Insamling av data 
 

Det finns inom kvalitativ forskning olika typer av intervjuer att använda sig av då insamling av data 

sker. För att belysa de frågeställningar som legat till grund för den aktuella studien har jag använt 

mig av en semistrukturerad intervju. Detta innebär att de genomförda intervjuerna har varit inrik-

tade på i förväg bestämda ämnen (Dalen, 2015:34). En semistrukturerad intervju kräver utarbetan-

det av en intervjuguide vilken ska fokuseras kring de frågeställningar som är relevanta för studien. 

För att lyckas med konststycket att utarbeta denna intervjuguide har jag utgått från studiens pro-

blemformulering och syfte. Intervjuguiden finns bifogad som bilaga. Intervjuerna har skett på plats 

på de olika skolorna i ett rum som läraren valt och som erbjudit möjligheten att samtala ostört. 

Varje intervju har varat mellan 40 till 60 minuter och för att underlätta arbetet vid intervjutillfället, 

möjliggöra fokus och för att få med informanternas egna ord har intervjuerna spelats in. 

 

5.3 Analys av datamaterialet 
 

Vid analysen av datamaterialet inom kvalitativ forskning finns det en rad olika tillvägagångssätt att 

använda sig av. I den aktuella studien har det insamlade datamaterialet, som i detta fall bestått av 

intervjutext, analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys. Detta med utgångspunkt i hur me-

toden beskrivs av Ulla Granheim och Berit Lundman (2012). Till att börja med transkriberades in-

tervjuerna. Varje intervjuutskrift utgjorde sedan i sig en analysenhet. Härefter delades textmassan 

upp i två domäner. Domäner kan till exempel vara de delar i en text som sammanfaller med fråge-

områden i en intervjuguide (Granheim & Lundman, 2012). I det aktuella fallet delades texten in i de 

två domänerna möjligheter respektive hinder. Utifrån detta identifierades betydelsefulla enheter, så 

kallade meningsenheter vilka sedan, i syfte att göras mer lätthanterliga, kondenserades till en kor-

tare central mening, en kondenserad meningsenhet.  Denna kondenserade meningsenhet abstrahera-

des vilket innebär att den tilldelades en etikett eller med andra ord, en kod (Granheim & Lundman, 

2012). Koderna jämfördes och sorterades till sist in under fyra olika kategorier. Nedan följer ett 

exempel på meningsskapande enheter, kondenserade meningsenheter och koder: 

 

 

 



 

21 

 

Meningsskapande enhet Kondenserad meningsenhet Kod Kategori 

Relationen till föräldrarna är också 

skitviktig. Har du någon förälder 

emot dig eller som ifrågasätter dig  

då är det barnet som far illa.  

 

För det har inte kommit särskilt från 

våran rektor just nu att vi ska jobba 

särskilt med värdegrund 

Relationen till föräldrarna är viktig 

 

 

 

 

 

 

…inte kommit särskilt från rektor 

att jobba med värdegrund 

Relation föräldrar 
 

 

 

 

 
Relation rektor 

 

 

 

 
Samarbete 

…nollvision, det blir så..det blir så 

Det blir så höga ideal så att 

 det blir osannolikt… 

 

lite som nollvision i trafiken…men 

ju mer man kollar på en grupp ju 

mer förstår man ju att vi kommer 

aldrig att lyckas heller. 

Nollvision- ett osannolikt högt ideal 
 

 

 

 

 
Nollvision- vi kommer aldrig att 

lyckas  

Mål upplevs osan-

nolika 
 

 

 

 
Mål upplevs omöj-

liga 

 

 

 

  
Mål & Strategi 

En del tycker inte att man behöver 

inte skriva förrän det är fysiskt våld. 

Men så fort det är psykiskt om det är 

att bli kallad hora eller idiot eller 

dumjävel det går inte riktigt, det 

faller inte in i konsekvenstrappan.  

 

Man släcker egentligen bara brän-

der. Man jobbar ju inte från grunden 

och bygger upp en stabil grund så att 

alla vet vad som ska vara.  

En del tycker inte man behöver 

skriva förrän det är våld, men när 

det psykiskt så faller det utanför 

 

 

 

 

Jobbar inte från grunden och bygger 

upp en stabil grund 

Olika värderingar 
 

 

 

 

 
Ingen stabil grund 

 

 

 

Värderingar & 

Normer 

Kunskap. Det är ju kunskap som är 

en stor nyckel till det.   

 

Hur man ska hantera gruppen, det är 

ju. Det behövs tid 

Kunskap är en stor nyckel 
 

 

 

 
Det behövs tid 

Kunskap 
 

 

 

 
Tid 

 

 

 

 

Resurser 

 

Den röda tråden genom de olika kategorierna tolkades som Strukturella möjligheter bland kultu-

rella hinder. Gemensamt för de kategorier som tillhörde domänen Möjligheter var att de utifrån ett 
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organisationsteoretiskt perspektiv tolkades som strukturella element.  Gemensamt för de kategorier 

som tillhörde domänen Hinder var att de utifrån samma perspektiv tolkades som kulturella element. 

Arbetet med analysen har varit en så kallad iterativ process och således skett i en växling mellan att 

ta fram koder och bearbeta material och sedan ta fram ytterligare koder (Granheim & Lundman, 

2003). Att ta fram studiens tema är ett arbete som pågått under hela analysprocessen.  Nedan illu-

streras indelningen i domäner, kategorier och tema.  

 

DOMÄNER KATEGORIER TEMA 

 
 

MÖJLIGHETER 

 
Mål 

Strategi 

Resurser 

 
 

Strukturella möjligheter bland kulturella 

hinder 

 

HINDER 

 

Normer 

Värderingar 

Samarbete 

 

 

5.4 Etiska reflektioner 
 

Att genomföra en kvalitativ intervju innebär att flera olika etiska aspekter bör tas i beaktande av 

forskaren. Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning (2002) anger fyra huvudkrav som man som forskare måste ta ställning till då en studie 

som inkluderar människor ska utföras. Informationskravet behandlar vikten av att delge korrekt 

information kring studiens syfte och deras egen roll i relation till detta för att kunna ta ställning till 

sitt deltagande. Här är det också viktigt att förmedla vetskap om att de har rätt att avbryta sin med-

verkan utan risk för konsekvenser. I kontakten med för mig valda informanter har information om 

detta lämnats genom brev och sedan muntligt vid tidpunkt för intervjun. Vidare har de intervjuade 

lärarna i linje med samtyckeskravet själva godkänt sin medverkan samt att deras lämnade informat-

ion används inom ramen för det här projektet. Deras deltagande har således skett på premisser av 

frivillighet. Någon beroendeställning har inte funnits mellan mig och deltagarna i studien. Konfi-

dentialitetskravet berör frågor relaterade till offentlighet och sekretess. Endast jag har haft tillgång 

till intervjumaterialet och för att säkerställa informanternas anonymitet har jag i rapporten valt att 

benämna deltagarna som IP (intervjuperson) följt av siffran 1-6. Till sist har även hänsyn tagits till 

nyttjandekravet vilket innebär att alla uppgifter som lämnats endast har används för att uppnå denna 
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studies syfte. Utöver detta är det intressant att fundera över vilka andra eventuella etiska frågeteck-

en som en studie av detta slag medför. En aspekt som jag reflekterat över är huruvida mina frågor 

skulle kunna uppfattas som ett ifrågasättande av de intervjuade lärarnas välvilja och angelägenhet 

att verka positivt för barns trivsel på skolan vilket naturligtvis inte varit min avsikt med studien. 

Detta har jag haft i åtanke då intervjuguidens frågor formulerades och intervjuerna genomfördes. 

Min upplevelse har inte varit att någon känt sig anklagad utan tvärtom har jag genomgående mött 

positiv respons.  

6. Resultat & Analys 
 

Organisationsteori har tillsammans med tidigare forskning legat till grund för tolkningen av empi-

rin. Detta eftersom att organisationskontexten med dess struktur och kultur till viss mån kan sägas 

ha betydelse för organisationsmedlemmarnas arbete. Syftet med den här studien har varit att under-

söka lärares syn på sin egen roll i relation till arbetet mot mobbning, kränkningar och trakasserier. 

Vilka förutsättningar upplever lärare att de har och hur tycker de att de lyckas i arbetet? Vad uppfat-

tar de som användbara stöd och vilka hinder ser de i arbetet mot mobbning bland elever?  I arbetet 

med analysen har en rad olika faktorer identifierades vara av betydelse för lärarna i deras arbete. 

Dessa faktorer upplevs fungera både som stöd och som hinder beroende på de finns tillgängliga för 

läraren eller inte. Det övergripande temat för denna studie är ”Strukturella möjligheter bland kultu-

rella hinder” eftersom att det av intervjupersonernas svar många gånger framgår att det är kultu-

rella faktorer som bidrar till upplevelsen av att de strukturella förutsättningar som ges inte fungerar 

på ett gynnsamt vis. Samtidigt har den struktur som utgör ramen för läraryrket betydelse för vilka 

möjligheter lärarna upplever sig ges. Tolkningen av lärarnas utsagor skulle därför också kunna gö-

ras på motsatt sätt alltså som Kulturella möjligheter bland strukturella hinder. Nedan följer en pre-

sentation av studiens resultat och analys. Inledningsvis ges en bild av den aktuella situationen på de 

besökta skolorna och sedan följer presentationen fördelat under de två begreppen Struktur och Kul-

tur och med hjälp av tillhörande kategorier. Med struktur avses här de formella system som ligger 

till grund för arbetet med mobbning medan kultur avser de grundläggande värderingar, normer och 

synsätt som präglar organisationen 

 

6.1 Aktuell situation 
 

Samtliga skolor som jag varit på har kommunen som sin arbetsgivare och ansvarar för årskurserna 

F-6 alternativt F-9. Skolorna ligger placerade i olika stadsdelar inom Umeå och skolornas lokala 

resurser och omgivande miljö varierar således till viss del. Då fokus för den aktuella studien legat 
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på lärarna och vilka förutsättningar de upplever sig ha för sitt arbete kring mobbning har inte den 

faktiska nivån av mobbning på dessa skolor tilldelats särskilt intresse. Till grund för det jag anför 

ligger lärarnas egna utsagor om hur de upplever sin situation varvid det inte går att uttala sig om 

vilka faktiska förutsättningar som finns på de aktuella skolorna eller i den svenska skolan i stort. 

Sammantaget kan sägas att det bland de lärare jag träffat råder en angelägenhet kring de elever man 

ansvarar för och jag kan inte annat än stämma in i följande uttalande: 

 

 Ambitionsnivån är hög på de skolor jag har varit och det finns ändå en ständig kamp och ett 

ärligt engagemang, det är ju väldigt olika mellan olika lärare, men överlag skulle jag säga 

att ambitionsnivån är väldigt hög (IP-2). 

 

Vidare vittnar samtliga lärare om att man på skolan tagit fasta på den utvärdering Skolverket ge-

nomfört gällande befintliga metoder mot mobbning och ingen av skolorna använder sig av kamrat-

stödjare. En av lärarna säger att ”Vi har inga kamratstödjare, de är bortplockade. Det sägs att det 

var kontraproduktivt.” (IP-2). Ingen av skolorna använder sig heller av något särskilt program mot 

mobbning. Däremot uppger två av lärarna att de utgår från en speciell samtalsmetod då de samtalar 

med elever som blivit utsatta respektive utsatt någon för kränkningar. Dessa uppges av lärarna fun-

gera som ett bra stöd. Ytterligare något som lyfts fram som fungerande i arbetet med mobbning är 

enskilda samtal med eleverna. 

 
 Utvecklingssamtalen är jättebra, och små stunder att få prata med eleverna själva. Och om 

man vet nåt så kan man kanske lura in de på det…(IP-1) 

 

Vidare har ett återkommande fenomen i genomförandet av den här studien varit att rektorerna för-

medlat kontakt mellan mig och en lärare som är aktiv i skolans så kallade ”Likabehandlingsgrupp”.  

Att ha en likabehandlingsgrupp är någonting som de flesta av lärarna ser som positivt. Man upple-

ver att det gynnar möjligheterna att upptäcka mobbningens förekomst då vissa utvalda ansvarar för 

att det arbetet genomförs. Att problem med mobbning är något som man som lärare i sin vardag 

konfronteras med bekräftas av intervjupersonerna och av de lärare jag pratat med är det endast en 

som har upplevelsen av att den egna skolan utmärker sig när det kommer till att ha en låg frekvens 

av mobbning.  

 

 Men här på skolan så är det ju faktiskt så att ja det är sällan det är någonting. Jag har inte 

skrivit någon incidentrapport sen. Ja, jag tror inte jag har skrivit mer än en eller två inci-

dentrapporter på alla år jag har jobbat här och då har jag jobbat här i 30 år. Så att det är ju 

(…) Vi har jätte tur. (IP- 6)  
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De övriga lärarna uttrycker att mobbning är någonting som i varierande grad förekommer och där-

ibland vittnar en av dessa om en arbetsmiljö som ligger långt ifrån att nå de mål och det uppdrag 

som den svenska skolan axlat. 

 

6.2 Strukturella möjligheter? 
 

Nedan återges de intervjuade lärarnas upplevelser av de strukturella förutsättningar som de identifi-

erat vara av betydelse för arbetet med mobbning. Svaren analyseras med hjälp av begreppen struk-

tur och kultur och tar avstamp i studiens övergripande tema Strukturella möjligheter bland kultu-

rella hinder.  

 

Mål & Strategi 

I skolans styrdokument betonas vikten av att skolan ska vara en trygg arbetsmiljö för eleverna att 

vistas i och visionen om nolltolerans mot kränkningar inom skolan är formulerad på en rad olika 

sätt. Det råder också en genomgående medvetenhet bland de lärare jag intervjuat om att mobbning 

är ett oerhört komplext fenomen, ett problem som kräver mer än en enkel och snabb lösning. Sam-

tidigt som flera av lärarna menar att strävan efter att nå en skola fri från kränkningar är en nödvän-

dighet uttrycker de en känsla av att de mål som ställs är svåra, för att inte säga omöjliga att reali-

sera. En av lärarna uttrycker sig på följande sätt om den formulerade målsättningen att ingen ska 

utsättas för kränkande behandling i skolan. 

 
 Det är lite som nollvisionen i trafiken, på ett sätt är det bra att man har den idén, men om 

man parar i hop 30 människor i grupp. Ja det blir ju alltså (…) och ju mer man kollar på en 

grupp ju mer förstår man ju att vi kommer aldrig att lyckas heller. (IP-1) 

 

Ovanstående citat illustrerar hur politiskt fastställda mål kan komma att utgöra centrala symboler 

snarare än vägledning för konkret handling. I enighet med målsättningsteori uttrycker läraren att 

tydligt formulerade och realistiska mål är en viktig förutsättning för att de mål som skolan satt upp 

ska ha chans att förverkligas (Jacobsen & Thorsvik, 2008: 60).  När målen befinner sig långt i från 

vad som upplevs vara praktiskt möjligt att genomföra har man inte heller några realistiska förvänt-

ningar på att lyckas. Ytterligare en av lärarna beskriver arbetet med mobbning på följande sätt: 

 Mobbning följer med människan och skolan är lika utsatt som någon annan värld där män-

niskan finns och att tro att, jobba mot nollvision ja absolut, men att tro att man ska få bort 

all mobbning. Det går inte. Det kommer inte att gå. Man ska inte känna att man ska stå till 

svars, det kan jag väl inte säga här kanske, men att man ska stå till svars inför alla föräldrar 
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och säga att vi har nollvision, det blir så.. det blir så… Det blir så höga ideal så att det blir 

osannolikt. (IP-1) 

 

Här tydliggörs att om målen ska fungera motiverande måste de mål som sätts upp vara anpassade 

efter de anställdas individuella kapacitet. Om målen som ställs befinner sig för långt i från verklig-

hetens möjligheter riskerar de att istället bli till en belastning för personalen som pressas till att göra 

egna tolkningar av dessa utifrån den situation som råder på skolan (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

Följande citat fångar in hur det faktiska arbetet mot målen kan gå till och hur kravet på dokumentat-

ion hanteras i vardagen. 

 

 Vilket är motsägningsfullt när jag säger kränkande beteende för alla kränkande handlingar 

ska vi skriva incidentrapporter om och vi skriver bara en handfull sådana rapporter om år, 

fast det är otroligt många sånna mönster som är svåra eller där vi drar gränsen att vi skriver 

inte en incidentrapport. (IP 2) 

 

I stället för att vara konsekvent i sin dokumentation av uppmärksammade kränkningar så gör man 

olika bedömningar kring vad som ska dokumenteras. Då man lämnas till att själv avgöra vad som 

ska prioriteras i det aktuella fallet kan det leda till en sviktande samsyn och till att skolans personal 

inte alltid arbetar efter de formella strategier som antagits av organisationen. Vidare är det i offent-

liga organisationer vanligt med motsättningar mellan demokratiska ideal och kravet på effektivitet. 

Kravet på att skriva handlingsplaner och incidentrapporter upplevs av vissa lärare som ett hinder 

snarare än som en tillgång när det kommer till arbetet mot mobbning vilket återges på följande vis: 

 

 Man har ju en mobbningsplan… kallas det väl och den reviderar man ju varje.. om det är 

varje halvår eller, ja den ska ju egentligen vara med hela tiden. Vid varje tillfälle man har 

att sitta ner och reflektera med varandra. Då blir den ju mera levande i stället för att ”Nu 

ska vi göra den här” som ännu en sak som ska göras. Det blir lätt så med sånna där planer. 

(IP - 5) 

 

Om fokus läggs på planering och dokumentation i stället för på hur man ska förverkliga de uppsatta 

strategierna och målen riskerar målsättningarna att enbart bli vackra ord. Det viktiga riskerar då att 

bli planen i sig och inte hur denna ska förvekligas (Thorsvik & Jacobsen, 2008). Som tidigare 

nämnts ställs det i dag krav på att upprätta någon form av handlingsplan för hur det främjande, fö-

rebyggande och åtgärdande arbete mot mobbning på skolan ska bedrivas. Likabehandlingsplanen 

ska beskriva hur personalen ska agera i akuta situationer samt hur det förebyggande arbetet ska ge-

nomföras och följas upp. På samtliga skolor där mina informanter är verksamma sker arbetet mot 
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mobbning utifrån en likabehandlingsplan. Likabehandlingsplanen skulle kunna betraktas som en 

skolas strategi och flera av de intervjuade lärarna menar att den utgör en trygg grundpelare och 

vägvisare i arbetet. En av lärarna beskriver arbetet utifrån skolans kartläggning och likabehand-

lingsplan som ett effektivt sätt att strukturera arbetet på, som gynnar medvetenheten om den aktu-

ella situationen på skolan och möjligheten att följa upp.  

 

För en del av lärarna är inte upplevelsen att likabehandlingsplanen underlättar utan snarare bidrar 

med ytterligare en tidskrävande aspekt att ta hänsyn till. Orsaken till detta är bland annat att kun-

skapen kring planen varierar bland lärarna. Det framkommer också att det i vissa fall inte finns nå-

gon kontinuerlig återkoppling till planen i vardagen varvid den inte upplevs fylla någon egentlig 

funktion. Detta tydliggörs bland annat av att en del av de tillfrågade lärarna har svårt att återge hur 

arbetet mot mobbning organiseras på deras skola. I Skolverkets rapport Utvärdering av metoder 

mot mobbning (2011) konstateras det att de mest grundläggande förutsättningarna för ett funge-

rande arbete mot mobbning är att arbetet sker systematiskt, att det är förankrat på hela skolan och 

att skolans kultur präglas av samarbete och engagemang. I nedanstående citat tydliggörs hur kultu-

rella element så som olika värderingar hos individerna i personalgruppen i bland kan försvaga de 

strukturella elementens effekt på personalens beteende: 

  

 Man släcker egentligen bara bränder. Man jobbar ju inte från grunden och bygger upp en 

stabil grund så att alla vet vad som ska vara. Jag tycker inte om arbetssättet men det är inte 

så lätt att förändra det själv. Alltså jag kan förändra mitt beteende, men det är inte så lätt att 

smitta av sig på de andra så att säga. (IP-4) 

 

Även om skolans likabehandlingsplan uppfattas som ett stöd i arbetet mot mobbning så klarläggs 

utifrån lärarnas utsagor faktumet att planen inte alltid upplevs kunna ge möjlighet till att bidra posi-

tivt för arbetet i den praktiska vardagen. Om man inte först bygger upp en gemensam värdegrund 

riskerar arbetet med mobbning att bli bristfälligt trots att det finns upprättade handlingsplaner.  Utö-

ver en förankrad vädergrund är en avgörande komponent för om en organisations strategi ska fun-

gera effektivt dess förfogande över resurser vilket leder oss in på nästa kategori. 

 

Resurser  

Många av lärarna beskriver vikten av tid när det kommer till arbetet med mobbning. Både när det 

kommer till att bygga tillitsfulla relationer och att införskaffa sig kunskap kring hur man effektivt 

kan arbeta med kränkningar. Flera av de lärare jag samtalat med uttrycker att de är utsatta för en 
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mycket hög arbetsbelastning. Kraven är många och höga och dessutom upplever de en ständig brist 

på tid. En av lärarna nämner tidsbrist som en av en lärares svåraste utmaningar när det kommer till 

arbetet mot kränkningar och trakasserier och uttrycker också följande: 

  

  Men det som brister många gånger, det är tid. Reflektionstid. Det är svårt att få till och 

 det blir aldrig tillräckligt (IP-5). 

 

Då man som lärare har fler än ett mål att leva upp till tvingas man att göra prioriteringar. Som tidi-

gare konstaterat och som framgår av skollag och läroplan finns det ett uttalat krav på nolltolerans 

gentemot kränkande behandling i skolan. Läraren måste därför se till att de sociala målen uppfylls 

även om dessa tar tid från själva undervisningen. En av lärarna beskriver på följande vis hur kon-

flikten mellan skolans båda mål tar sig till uttryck bland kollegorna. 

 

 Hon kände det att hon kan inte utöva det som hon vill ska vara ett läraryrke utan hon får 

jobba med sin konfliktklass. Och det var en lärare som byter skola nu från Umeå kommun 

till en friskola, trots att hon inte gillar friskolor säger hon.  Men för att hon sa det att det på 

hennes jobb har det varit så enormt mycket konflikthantering för hon har haft en klass med 

enormt mycket konflikter och då hon kom till en arbetsgivare som sa att här har vi anställt 

fritidspedagogerna att vara ute på raster, du har ingenting med rasterna att göra och om det 

händer någonting på en rast så är det inte bara det att de ska försöka lösa konflikten utan det 

är också de som ringer hem till föräldrarna. (IP-2) 

 

Läraren ger här uttryck för att det finns ett motstånd kring att arbeta med mobbningsproblematiken 

bland sina kollegor. Kravet på att man som lärare måste hantera konflikter upplevs av vissa som ett 

hinder i det arbete de vill genomföra och som de själva anser vara lärarens främsta uppgift, nämli-

gen att undervisa. Vidare har den nya skollagen medfört ökade krav på dokumentation vilket upp-

levs som ytterligare en belastning för lärarkåren (Skolverket, 2015). Ytterligare en lärare uttrycker 

sig på följande sätt: 

 

 Men sen är det ju… det är inte bara en elev som har problem utan det är flera och samtidigt 

kan inte alla våra Arbetslagsträffar gå till att diskutera elevproblem, om det inte är något 

jätteallvarligt givetvis, men för då sväljs ju tiden, det finns ju annat som vi också skulle be-

höva lyfta. (IP 4) 

 

Med tanke på ovanstående citat kan det vara intressant att fundera över huruvida orsaken till lära-

rens upplevelse av brist på tid går att härleda till organisationens struktur eller kultur. Sett ur ett 
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visst perspektiv kan det vara så att det är själva strukturen, alltså hur arbetet är fördelat och vilka 

resurser som faktiskt finns att tillgå som ligger till grund för den upplevda tidsbristen. Samtidigt 

skulle en känsla av ständig tidsbrist kunna skvallra om den kulturella kontext som läraren befinner 

sig i och vara en återspegling av de normer och värderingar som är rådande på den specifika arbets-

platsen.  

 

En annan förutsättning för att ett effektivt främjande och förebyggande arbete med mobbning ska 

kunna bedrivas är att all skolpersonal har relevant kunskap om kränkningar och trakasserier samt 

om hur ett sådant arbete bör genomföras. Skolverket uppger bland annat att positiva effekter för anti 

mobbningsarbetet har påvisats som en följd av kompetenshöjande insatser riktade mot skolans per-

sonal (Skolverket, 2011b). Flera av de intervjuade lärarna talar om sin egen och övriga lärares kom-

petens inom området mobbning som ett avgörande verktyg för att ett konstruktivt arbete ska komma 

till stånd. Att få möjlighet att tillgodose sig kunskap och metoder kring hur man ska hantera upp-

komna problem är något som bedöms vara en viktig förutsättning. Det finns dock en genomgående 

upplevelse av att denna kunskap i de flesta fall är bristfällig. Många av de intervjuade lärarna ut-

trycker att de själva saknar tillräcklig kunskap kring konflikthantering, värdegrundsfrågor och arbe-

tet för att upptäcka och åtgärda mobbning. Följande dialog lyfter fram detta: 

 

  J:  Hur ser du på din egen kunskap och kompetens inom området mobbning?  

  IP 2:  Då du ställer frågan så känns det inte som att jag har någon kompetens alls 

  (skrattar). 

  J:  Då är det en dålig fråga kanske? 

IP2:  Nä, det är ju en bra fråga för du sätter fingret på att… vi har inte haft, jag vet  

att man har sagt många gånger att varför har man inte konflikthantering och så 

på lärarprogrammet? 

 

Flera av lärarna påpekar att de inte upplever sig ha fått tillräcklig kunskap om hur man arbetar med 

kränkningar genom lärarutbildningen. När det kommer till möjligheter till fortbildning inom fältet 

så upplever de lärare som är med i skolans likabehandlingsgrupp i större utsträckning än övriga 

lärare att de får möjlighet till kompetensutveckling. Att få möjlighet till utbildning kring den här 

typen av frågor uttrycks som något mycket positivt. Vidare menar en av de lärare som ingår i sko-

lans likabehandlingsteam, och således själv upplever sig ha goda kunskaper kring arbetet med 

mobbning, att kunskapen kring den här typen av frågor bland sina medarbetare inte är tillräcklig.  

Hen anser också att det finns ett genomgående motstånd kring att tillgodose sig kunskap kring den 
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här typen av frågor. Lärarens upplevelse är att den ökade insikten om mobbningsproblematikens 

komplexitet gör att det för många känns som en övermäktig uppgift. 

 

 Det finns ju vissa saker som är, det finns ju vissa föreskrifter från Skolverket. Rekommen-

dationer hur det ska jobbas och digitala verktyg finns det, men man kan säga det att grun-

den är ju att man måste läsa på. Det går inte att ha en färdig bok, men den insikten gör ju att 

många blir ju trötta (IP-3). 

 

Här ser vi återigen hur kulturella element så som normer och värderingar kan komma att stå i vägen 

för att lärare ska ställa sig tillgängliga för de strukturella stöd och resurser som erbjuds dem. Lära-

ren uttrycker en känsla av att det finns ett motstånd till att ta in den kunskap som finns tillgänglig. 

Ett motstånd som grundar sig i upplevelsen av att arbetet med mobbning, kränkningar och värde-

grundsfrågor är alltför svåråtkomligt och komplext. Lärarens uttalande kan således tolkas som att 

det på den egna arbetsplatsen finns normer som strider mot skolans mål om nolltolerans.  Upplevel-

sen är att man inte är villig att anstränga sig särskilt när det kommer till att leva upp till de sociala 

aspekterna av skolans målsättning. Det blir för övermäktigt och man känner sig bara trött. Kanske 

kan denna inställning också vara en av anledningarna till att de program som inrättades i syfte att 

motverka mobbning i skolan blev så populära. Programmen erbjöd helt enkelt en snabb lättillgäng-

lig lösning på problemet. Som tidigare nämnt har programmen inte heller visat sig effektiva just 

eftersom att de bara appliceras på den egna verksamheten och inte grundar sig på den faktiska och 

unika situationen i varje skola.  

 

6.3 Kulturella hinder?  
 

Nedan återges de intervjuade lärarnas upplevelser av de kulturella förutsättningar som de identifie-

rat vara av betydelse för arbetet med mobbning och deras uppfattningar kring hur kulturen verkar 

som ett stöd respektive hinder i deras arbete. 

 

Värderingar och normer 

Det finns bland de intervjuade lärarna en upplevelse av att även om den personliga angelägenheten 

kring arbetet med mobbning är hög så stöter arbetet på hinder i form av att det inte är en fråga som 

prioriteras av kollegor och ledning. Nedanstående citat beskriver en av lärarnas upplevelse av att de 

grundläggande värderingar och normer som den organisatoriska kulturen präglas av innefattar tan-

kar om att mobbning inte är något som ges tillräcklig prioritet:  
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  Då hade jag föreläsning för alla kommunens rektorer och jag ba vi har ett universitet, vi 

 har en jätteduktig professor, det går att starta samarbete och starta kurser. Vi hade en 

 doktorand och vi hade en professor men inte en enda rektor hörde av sig och det säger 

 ju någonting om tröttheten i det och om att satsa pengar och så där (IP-3). 

 

För att en organisations värdegrund ska verka positivt för verksamhetens medlemmar krävs det att 

den utgår från den aktuella verksamheten och att den är förankrad hos hela skolans personal. Vikten 

av att inkludera hela skolan, både personal och elever är också ett återkommande resonemang som 

lärarna för. En lokal skolkultur som inte vilar på en förankrad värdegrund och där man inte arbetar 

tillsammans anses utgöra ett stort hinder för lärarna i deras arbete mot mobbning. 

 

 Och hur (…) jag kan få de att fungera i klassrummet, men sen när de kommer ut på rast då 

blir det ju som en ny konstellation av människor och det är nya du vet och är det då dessu-

tom så att den som är rastvakt inte har samma regler riktigt eller samma synsätt då blir det 

som att, är den här läraren ute, då vet jag att jag kommer undan med såna här grejer (IP-4). 

 

Ovanstående citat återspeglar betydelsen av att skolans personal har en gemensam syn på vilken typ 

av beteende som ska accepteras. I fall frågor gällande mobbning och kränkningar inte prioriteras 

och om inte alla på skolan delar samma värderingar kan man tänka sig att det finns en överhäng-

ande risk för att arbetet med mobbning inte lyckas. Vidare kan sägas att mobbning på en skola kan 

tillåtas fortgå utan att det uppmärksammas som ett problem när regler, traditioner, normer och före-

ställningar som leder till att vissa elever behandlas kränkande ingår som en del av skolans struktur 

och kultur (Skolverket, 2013: 126). De intervjuade lärarna beskriver att en av de största svårighet-

erna kring arbetet med mobbning handlar om att upptäcka kränkningar som sker bland eleverna. I 

en skolkultur som präglas av en hård arbetsmiljö är det rimligt att anta att arbetet med mobbning 

stöter på hinder i form av att olika mobbningssituationer aldrig identifieras och upptäcks. En av 

lärarna beskriver en skolkultur där kränkningar kommit att bli ett vanligt inslag i skolans arbets-

miljö. 

 

 Det blir en ganska hård miljö. Och så helt plötsligt så tycker man att det där får du tåla. 

Men jag menar, ska jag tåla att jag blir kallad jävel varenda dag? Jag tycker inte det. Jag är 

inte en jävel, mer än nödvändigt (skrattar) om man nu ska vara så. (IP-4) 

  

Hägglund (2007) menar att en av de största farorna med att kränkande handlingar inom skolan 

blir till vardagsföreteelser är att de börjar betraktas som normala. Risken finns att kränkningar av 
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olika slag till slut blir så vanliga att man inte ens lägger märke till dem. Teorin om kognitiv dis-

sonans kan också bidra med en förklaring till varför sådana inställningar som läraren beskriver 

ovan utvecklas på en skola. Då människor utför handlingar som inte stämmer överrene med de-

ras egna attityder uppstår det Festinger kallar för kognitiv dissonans (Crisp & Turner, 2014). 

Som tidigare nämnt så kan dissonans undvikas hos en individ om denne upplever att det finns 

legitima skäl till att bete sig på ett sätt som motsätter sig de egna attityderna.  Att handlingar ba-

naliseras kan såldes ses som ett sätt att legitimera förekomsten av kränkande beteende och på så 

vis undvika de känslor av obehag som dissonans ger upphov till.  

 

En elevs beteende och jargong behöver inte alltid uppfattas av andra elever som kränkande me-

dan samma beteende för någon annan kan innebära en känsla av att bli utsatt. Det handlar om att 

göra bedömningar och att avgöra vad som är en kränkning och vad som inte är det vilket med all 

säkerhet är en stor utmaning. Svårigheten med att sätta gränser beskrivs av en lärare på följande 

sätt: 

 

 Och ett resonemang jag har ibland är ju att jag har inget tvång från min rektor att jag måste 

umgås med alla mina kollegor och jag kan sätta mig ibland vid ett bord, ja jag sätter mig 

med de jag vill sitta med och det finns säkert massa status som jag inte ens tänker på varför 

jag inte satte mig med dem, men till viss del är det ju där jag måste in och peta bland mina 

elever och då är det ju en svår gränsdragning. När är det riktigt mobbning eller, när är det 

över gränsen till ok? (IP-2) 

 

Lärarens uttalande kan förstås som att hen tycker att det mest rimliga är att själv få välja sitt eget 

sällskap. Det finns, enligt läraren, ingen person som går in och styr över vilka de vuxna ska umgås 

med på rasten. Detta sätt att se på gemenskap som, i vissa fall, ett krav snarare än en självklarhet 

indikerar vilka normer som finns på den aktuella skolan. Det som sägs mellan raderna är att ingri-

panden inte alltid görs om det inte uppfattas som nödvändigt. Zanden, Denessen och Scholte (2015) 

påpekar att lärarens ingripande vid uppkomna mobbningssituationer får betydelse för elevernas 

framtida tendenser att mobba andra. Lärarens inställning och beteende skapar normer för hur ele-

verna ser på mobbning. Ett undvikande eller passivt beteende från läraren kan tolkas av eleverna 

som att mobbning är något som accepteras. Lärarens uttalande skulle också kunna tolkas som ett 

uttryck för det Hägglund (2007) kallar banal mobbning. Banalisering av vissa händelser kan tänkas 

bidra till att läraren kan rättfärdiga att denne inte ingriper i alla situationer som uppstår mellan ele-

verna. Solveig Hägglund (2007) menar också att en förutsättning för att handlingsplaner, program 

för nolltolerans och arbetet med offer och förövare ska vara effektivt är att det finns en klar uppfatt-
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ning om vad som skiljer mobbning och kränkningar från andra sociala interaktioner. Vidare visar 

Hägglunds forskning på att ett samarbete mellan skolledning, lärare, föräldrar och barn är av avgö-

rande betydelse för ett lyckat förebyggande arbete med mobbning. Att kritiskt granska vuxenkul-

turens förmåga att handskas med social tillhörighet och dess komplexitet kan ses som angeläget då 

förekomsten av banal mobbning sannolikt går att finna även där (Hägglund, 2007:107). 

 

Samarbete 

Mats Alvesson (2009) menar att arbetsnormer mest troligt är någonting som beror på vilka förhål-

landen som råder på den specifika arbetsplatsen snarare än att de kan anses vara gällande för hela 

organisationen. Vad som påverkar medarbetarnas beteenden måste inte nödvändigt vara de organi-

sationsomfattande normerna utan kan härledas till en känsla av samhörighet och gemenskap. I de 

fall där de intervjuade lärarna upplever att deras arbetsmiljö präglas av ett samarbete mellan perso-

nalen uppfattas detta som en särskilt stödjande komponent i såväl det förebyggande som det åtgärd-

ande arbetet med mobbning. Flera av lärarna påpekar att samarbete skapar en öppenhet mellan per-

sonal från olika klasser och stadier på skolan. En av lärarna beskriver det på följande vis: 

 

 Och låg och mellan faller ju samman i bland. Det kan ju va något barn från mellanstadiet 

som är taskig eller kränker någon från lågstadier, så att det är ju inte nån vägg där i mellan 

utan vi samarbetar (IP-6). 

 

Om förutsättningarna på skolan däremot inte inbjuder till samarbete mellan personalen minskar 

detta möjligheterna för lärarna i arbetet med mobbning och för att skapa en trygg miljö för eleverna. 

En uppdelning mellan skolans kunskapsuppdrag och det sociala uppdraget kan till exempel leda till 

att olika aspekter av elevers lärande värdesätts högst. Olika tankesätt som dominerar på skolan och 

hos de professionella kan leda till gynnsamma utbyten mellan lärarna, men också skapa missgynn-

samma förhållanden för att arbeta mot mobbning (Höög, 2014). Då det inte finns något fungerande 

samarbete bland skolans personal återges detta av lärarna som ett hinder. Upplevelsen är att man 

behöver vara flera när det kommer till arbetet med mobbning och att man inte kan lyckas om man 

är ensam. En av lärarna uttrycker det såhär: 

 

 Ibland resonerar man ju så att så länge det finns någon, en eldsjäl. Men det går inte att driva 

om du inte har med de andra, det är skitsvårt. Den kommer släckas om ett tag (IP - 3). 
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Det sätt som personalen organiserar arbetet med mobbning på kan bara till viss del sägas fungera 

som ett stöd för lärares arbete med mobbning. Samarbetet mellan hem och skola är också någonting 

som uppmärksammas av lärarna som av betydelse för mobbningsarbetet och en av lärarna säger 

såhär  

 

 …och något som har en helt avgörande roll det är föräldrarna. Har man med sig de då flyt-

tar man berg (IP-3). 

 

Det bör nämnas att samarbetet mellan föräldrar och skolans personal är av avgörande betydelse för 

hur eleverna själva ska lyckas utveckla egna positiva gemenskaper. Samtidigt kan sägas att då det 

inte finns ett sådant samarbete så är upplevelsen att detta direkt missgynnar arbetet och relationen 

till föräldrarna anges i stället som ett hinder för lärarna. 

   

 Och så när du har föräldrar som krigar då är det ju jättesvårt. Och vi vet ju. Jag menar vi vet 

ju att de sitter förmodligen hemma och pratar med sina barn och då blir det ju negativt om 

skolan. Och då kan ju inte jag som lärare, eller som människa överhuvudtaget, jag har ju 

inte en suck att nå fram (IP-6). 

 

Vikten av att inkludera hela skolans personal och elever inklusive föräldrar är något som lärarna 

upprepade gånger betonar som en absolut nödvändighet för att arbetet med mobbning ska vara kon-

struktivt. Därutöver har också en organisations ledning betydelse för medarbetarnas beteenden. Som 

tidigare nämnt är det rektor som är ytterst ansvarig för hur mobbningsarbetet bedrivs och lärarna 

anser att ett bra stöd från rektor fungerar som en gynnsam faktor i arbetet mot kränkningar. En av 

lärarna säger till exempel att: 

 

 ..från min arbetsgivare har jag fått stöd, då har jag fått bra stöd. Goda biten med att ha en 

rektor. Då är ansvarstagandet tydligt (IP-1).  

 

Vidare kan det konstateras att då det brister i ansvarstagande och förmedling av skolans värdegrund 

från ledningen får det konsekvenser för hur arbetet prioriteras i personalgruppen. En av lärarna ut-

trycker sig såhär om hur man ser på den här typen av frågor på dennes arbetsplats.  

  

 Eh..ja man har ju inte fått så mycket av det från lärarutbildningen direkt…utan det handlar 

ju om.. eh jag vet att kuratorn har material så att jag kan läsa på, eller ja använda mig av 

eh..men det handlar egentligen om eller som det känns just nu så ligger det i ens eget in-

tresse om man vill jobba med värdegrund eller inte. För det har inte kommit särskilt från 



 

35 

 

våran rektor just nu att vi ska jobba särskilt med värdegrund och då gör man inte mer än 

man behöver ( IP-4). 

 

Med tanke på ovanstående citat kan man förstå resonemanget om att samarbetet mellan ledning och 

personal är av betydelse. När det kommer till att skapa en arbetsmiljö som präglas av en enighet om 

viktiga värderingar och attityder är de vuxna som finns runt omkring eleverna och på det sätt som 

de organiserar sig en viktig aspekt att ta hänsyn till. Samarbete är som sagt ett framgångsrikt tillvä-

gagångssätt för att utveckla konstruktiva gemenskaper vilket i sin tur är en nödvändig förutsättning 

för att lyckas skapa en god miljö för eleven (Nielsen, 2011:164).  Vidare kan det också återigen 

vara betydelsefullt att se till effekterna av de sociala normer som kulturen präglas av. Jag tror mig 

om att kunna gå i god för de allra flesta då jag påstår att mobbning är någonting som man personli-

gen tar avstånd i från. Majoriteten av oss anser att det är fel att mobba någon och vi är ofta med-

vetna om de förödande konsekvenser det kan få både för den enskilda individen, men också för 

samhället i stort.  Detta är också den attityd gentemot mobbning som jag mött hos de lärare jag in-

tervjuat. Ändå förekommer mobbning på de skolor jag besökt och på skolor världen över. Läraren 

vittnar i detta fall om att det från ledningen vidareförs normer till personalen som strider mot det 

mål om nolltolerans som skolan är satt att sträva efter. Enligt teorin om kognitiv dissonans finns det 

hos människan en motivation till att uppnå harmoni mellan attityd och handling. Om obalans upp-

står vill vi motverka den obehagskänsla som dissonans skapar (Crisp & Turner, 2014).  I detta 

sammanhang kan teorin användas för att tolka läraren som med olika argument i efterhand och på 

olika sätt rättfärdigar det faktum att de ibland inte gör mer än de uppfattar är nödvändigt. Man 

framhåller till exempel att det inte finns några direktiv från ledningen om att i högre utsträckning 

prioritera värdegrundsfrågor. Det är därmed också möjligt att anta att läraren relativt ohotad av kol-

legor och ledning kan behålla egna attityder kring vikten av att arbeta med värdegrundsfrågor, men 

samtidigt att, med argument som tids- och kunskapsbrist eller frånvaro av direktiv från ledning, 

välja att inte engagera sig i mobbningsarbetet utan att dissonans uppstår. Genom att läraren på så vis 

kan rättfärdiga sitt beteende saknas motivation för att motverka obalans mellan attityd och handling.  

Detta skulle kunna vara en av förklaringarna till varför arbetet med mobbning i vissa fall inte avan-

cerar trots att de allra flesta har upplevelsen av att dem personligen tycker att det är genuint angelä-

get att motverka dess förekomst.  
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7. Diskussion 
 

De faktorer som lärarna pekar ut som betydelsefulla för arbetet med mobbning kan sägas fungera 

både som stöd och som hinder beroende på om dessa faktorer upplevs tillgängliga för läraren eller 

inte. Det är svårt att säga med någon säkerhet vad som ligger till grund för att de förutsättningar 

man efterfrågar i arbetet med mobbning i vissa fall inte upplevs vara en del av den egna verklighet-

en. Lärarnas omgivande kulturella kontext spelar en avgörande roll för om de strukturella redskap 

som handräcks lärarna ska kunna tas i bruk. Samtidigt har den struktur som utgör ramen för läraryr-

ket betydelse för vilket stöd lärarna faktiskt ges. De organisatoriska fenomenen struktur och kultur 

har båda betydelse för organisationer och de kan sägas påverka varandra med både hinder och möj-

ligheter (Ahlström, 2009). Om det är de strukturella förutsättningarna som påverkar organisations-

kulturen eller om det är de kulturella mönstren som ligger till grund för hur man tar till vara på de 

strukturella förutsättningar som ges är ingenting som jag med säkerhet kan uttala mig om. Det som 

tydligt framgår av resultatet är dock att de strukturella och kulturella förutsättningar som erbjuds 

lärare inte är de samma för alla, något som delvis skulle kunna förklara varför målet om nolltolerans 

som den svenska skolan strävar mot inte alltid uppnås.   

 

Jag kan utifrån lärarnas utsagor konstatera att flera av de jag pratat med, i sitt vardagliga arbete mot 

kränkningar och trakasserier i skolan, upplever att de befinner sig i en ständig uppförsbacke. En del 

av lärarna vittnar om att de förutsättningar som utgör ramen för läraryrket och inom vilken lärare 

förväntas utöva sitt arbete mot mobbning innehåller flertalet missgynnande faktorer. Upplevelsen är 

att tid inte finns tillgängligt och inte heller adekvat kunskap. En sak som förvånar mig är hur öppet 

man är villig att medge att mobbning är ett problem som man inte ser några realistiska utsikter till 

att få bukt på. Denna öppenhet skulle kunna skvallra om en samhällskultur där fenomenet mobb-

ning kommit att ses som ett naturligt inslag och där jag som intervjuperson förväntas dela denna 

uppfattning.  Om inte ens personalen på skolan kan ta styrdokumenten och värdegrunden på allvar 

blir det svårt att ha några realistiska förväntningar på att det ska ske en förändring. Man kan fråga 

sig i fall många av de insatser som finns i skolan kanske inte får en ärlig chans att verka effektivt då 

den underliggande inställningen är att det ändå inte går att göra något åt. Samtidigt blir det tydligt 

att det som samhälle, huvudmän och rektorer signalerar till skolans personal är av stor betydelse för 

hur arbetet inom skolan prioriteras. Det lilla utrymme som lärarna berättar att den här typen av frå-

gor ges under deras utbildning talar sitt tydliga språk.  
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Vidare är det inte heller ovanligt att arbetet mot mobbning i skolan är fördelat på en särskild grupp. 

Skolverket betonar dock vikten av att arbetet mot kränkande behandling sker som en del av ordina-

rie verksamhet och för den cyniske åskådaren kan en sådan arbetsfördelning framstå som ett sätt för 

övrig personal att slippa undan sitt ansvar. Om bara ett fåtal ur skolans personal har kunskap och 

insyn i hur arbetet kring den här typen av problem bör bedrivas finns det en risk att den övriga per-

sonalen inte har de rätta förutsättningarna för att upptäcka och åtgärda mobbning bland eleverna. 

Att det är en svår uppgift att i varje enskilt fall lyckas göra rättvisa bedömningar är inte något som 

jag betvivlar, men om kunskap och kompetens saknas riskerar också lärarna i större utsträckning 

lämnas till svåra gränsdragningar och till synes godtyckliga bedömningar kring vad som räknas till 

kränkningar.  

 

Som tidigare nämnt är det även angeläget att fundera över huruvida lärarnas upplevelse av brister 

när det kommer till tid, kunskap och ledning är faktiska brister eller ett sätt för lärarna att rättfärdiga 

att arbetet med mobbning inte alltid fungerar konstruktivt. Lärarnas uttalade engagemang kring sak-

frågan återspeglas inte alltid i det som görs för att motverka kränkningar i skolan. I enighet med 

Festingers teori om kognitiv dissonans återfinns det som sagt hos människan en vilja att åstad-

komma harmoni mellan attityd och handling (Crisp & Turner, 2014). För att de välvilliga attityder 

som människor över lag kan tänkas ha ska få sin motsvarighet i faktisk handling krävs det att indi-

viden inte kan rättfärdiga ett icke önskvärt beteende. Som tidigare nämnt är skolan trots allt en åter-

spegling av samhället. De värderingar som går att finna där finns också i den större samhälleliga 

kontexten och arbetet med mobbning kan likt mycket annat ses som en prioriteringsfråga. Därför är 

det också angeläget att ledning och offentlighet signalerar att arbetet med mobbning är en fråga 

värd att prioritera, eller åtminstone värd att ges samma utrymme som den ordinarie undervisningen. 

Utbildningen bör därför syfta till att förmedla att arbetet med mobbning är en viktig aspekt av en 

lärares uppdrag. Det finns förstås också personer som tvingas till hyckleri på grund av att den of-

fentliga normen motsätter sig deras privata åsikter. I sådana fall där lärarens attityder inte kan sägas 

gynna elevernas tillvaro i skolan kan därför uppkomsten av kognitiv dissonans också fungera som 

en drivkraft i attitydförändring. Genom att ”tvingas” prioritera saker kopplade till skolans sociala 

miljö kan de attityder som strider mot en sådan prioritering motverkas. Det finns således en poäng 

med att kognitiv dissonans uppstår. Eftersom att människor inte kan utstå disharmoni mellan attityd 

och handling i allt för lång tid så kommer man till slut att anpassa sina attityder till att bättre passa 

handlingen. 
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Jag måste medge att det verkar vara en väldigt utmanande uppgift att vara lärare i dag. I synnerhet 

då den kunskapsgrund man står på uppenbarligen inte upplevs vara tillräcklig, då tid för att utföra 

ett kvalitativt arbete inte upplevs finnas och då möjligheterna att arbeta med mobbning försvåras av 

kulturella faktorer bortom den egna kontrollen. En allt för hög arbetsbelastning tillsammans med, , 

förvisso omsorgsfullt formulerade, mål upplevs inte utgöra det stöd som lärarna behöver i arbetet 

med mobbning. Men precis som Eva Larsson anför i sin bok Mobbad? Det har vi inte märkt (2000) 

så är läroplanens formuleringar om elevens harmoniska utveckling och deras rätt att möta respekt 

för sin person trots allt inte bara ord. Det är lag. Och enligt lagen är personalen skyldiga att agera 

när de får signaler från barn att de anser sig vara utsatta. Det kan därför betraktas som anmärk-

ningsvärt att lärare inte upplever att de ges adekvata verktyg för att främja, förebygga, upptäcka och 

åtgärda kränkningar som sker inom skolan och om man ska göra allvar av lärares professional-

isering så borde ett minimum vara att lärarutbildningen syftar till att ge tillräcklig kunskap för lärar-

yrkets många dimensioner. 

8. Begränsningar  
 

I min vilja att närmare förstå varför nivån av mobbning inom skolan inte minskat i omfattning har 

stundom hela mobbningsproblematikens komplexitet funnit sin väg in i mitt arbetsrum. Det stod i 

slutskedet av detta arbete klart för mig att jag omedvetet haft svårt att skilja på den ursprungliga 

problemformuleringen och den aktuella studiens syfte. De frågor som ställdes vid intervjuerna hade 

kunnat formuleras med större tydlighet och riktning.  Detta är faktorer som jag tvingas inse både 

försvårat arbetets genomförande och med all säkerhet påverkat resultatets träffsäkerhet.  Det arbete 

du håller i din hand har, trots dessa påtalade tveksamheter, givit mig många akademiska lärdomar 

och därutöver bidragit till ytterligare personlig insikt och en större ödmjukhet inför lärares arbete 

likväl som för forskningens och mobbningsproblematikens svårfångade karaktär. Avslutningsvis 

kan sägas att det med all säkerhet finns många faktorer som bidrar till att förklara varför mobb-

ningsnivån i svensk grundskola inte minskar. Denna studie har endast snuddat vid svaret och frågan 

varför kvarstår. 

9. Förslag på fortsatt forskning 
 

För att kunna nå vidare i förståelsen av vilka organisatoriska faktorer som ligger till grund för ett 

framgångsrikt mobbningsarbete och hur relationen mellan struktur och kultur tar sig till uttryck 

skulle studier av liknande slag i större omfattning vara av intresse. Jämförande studier av lärares 

hantering av mobbningssituationer, med tydligare förankring i skolornas faktiska resultat med avse-
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ende på både de sociala och de kunskapsrelaterade målen, skulle vara av betydelse för att tydligare 

kunna se vad som utgör ett framgångsrikt tillvägagångssätt för lärare i relation till arbetet med 

mobbning. Vidare hade studier gällande sambandet mellan mobbning och akademiska prestationer 

varit av intresse då det eventuellt skulle kunna möjliggöra ytterligare prioritering av skolors sociala 

miljö.  
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Bilaga 1- Intervjuguide 

 

Bakgrundsfrågor  

 

Frågor om ålder, kön, erfarenhet etc. 

 

Aktuell situation 

 

Det är vanligt att skolor har problem med mobbning, hur skulle du vilja beskriva eventuell före-

komst av mobbing vid den skola du arbetar? 

  

Arbetet med mobbning: 

 

Kan du beskriva hur ni arbetar med kränkningar och trakasserier på din skola?  

 

Hur fungerar arbetet? Vilka möjliga behov av förändringar/förbättringar ser du att ni skulle kunna 

arbeta med? 

 

Möjligheter & Hinder 

 

I din roll som lärare, upplever du några svårigheter när det kommer till arbetet med mobbning?  

 

Upplever du att det finns några faktorer som kan hindra dig som lärare i arbetet mot mobbning?  

 

Vilka metoder och verktyg har du i dag? Något som saknas? 

 

Hur ser du på din egen kunskap och kompetens inom området mobbning?  
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Bilaga 2 - Informationsbrev 
 

Information till dig som deltar i studien 

Mitt namn är Josefin Olsson och jag studerar vid sociologiska institutionen på Umeå universitet. De 

intervjuer jag gör kommer att användas till min C-uppsats i socialpsykologi som behandlar lärares 

förutsättningar att hantera mobbningsproblematik i skolan. Det insamlade materialet kommer endast 

användas under tiden för uppsatsskrivandet och enbart publiceras i det färdigställda arbetet. Alla 

uppgifter som lämnas kommer att behandlas konfidentiellt vilket innebär att ingen annan än jag 

kommer att känna till din identitet.  Medverkan i studien sker frivilligt. Du väljer själv vilka frågor 

du vill svara på och du kan avbryta intervjun när som helst oavsett orsak. Om du efter intervjun vill 

ändra, lägga till eller ta bort något kan du ta kontakt med mig. 

Tack för din medverkan! 

  

Josefin Olsson (070 696 88 05) 

 

 

 

 

 


