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Sammanfattning 
Syftet med denna studien är att få en ökad kunskap för elevhälsans arbete mot mobbning 

samt vad elevhälsan har för syn på mobbning gällande bidragande faktorer och 

konsekvenser. Vi avgränsade oss till att endast intervjua elevhälsan på låg- och 

mellanstadiet. Vi har valt att göra en kvalitativ studie med en hermeneuetisk 

forskningstradition. Studiens resultat visar på flera förebyggande och åtgärdande insatser 

som elevhälsan använder sig av, där de främsta insatserna som diskuterades var 

värdegrundsarbete och samtal med elever. Resultatet visar att den främsta faktorn för att 

bli utsatt för mobbning är ett avvikande beteende och även vad konsekvenserna av 

mobbning kan leda till. Vi har utifrån KASAM analyserat vårt resultat och kommit fram 

till att elevhälsan jobbar utifrån ett salutogent perspektiv. I vår slutsats kom vi fram till 

att elevhälsan visar ett stort engagemang i att arbeta förbyggande och åtgärdande mot 

mobbning på flera olika plan. 

  



 

 

 

ii 

Innehåll 

1 Inledning ____________________________________________________________ 1 
1.1 Begreppsdefinitioner ______________________________________________ 2 

1.1.1 Mobbning ____________________________________________________ 2 

1.1.2 Kränkande behandling _________________________________________ 2 

2 Bakgrund ___________________________________________________________ 3 
2.1 Skollagen _______________________________________________________ 3 
2.2 Elevhälsans uppkomst _____________________________________________ 3 
2.3 Vägledning för elevhälsan __________________________________________ 3 
2.4 Elevhälsans arbete ________________________________________________ 4 

3 Tidigare forskning ____________________________________________________ 6 
3.1 Perspektiv inom forskning om mobbning ______________________________ 6 
3.2 Elevhälsans resurser _______________________________________________ 7 
3.3 Social status _____________________________________________________ 7 
3.4 Elevers vilja att berätta om mobbning _________________________________ 7 
3.5 Konsekvenser av mobbning _________________________________________ 8 
3.6 Hur mobbning kan upphöra _________________________________________ 8 

4 Teoretisk utgångspunkt ______________________________________________ 10 

5 Syfte och frågeställning _______________________________________________ 12 

6 Metod _____________________________________________________________ 13 
6.1 Metodologisk utgångspunkt ________________________________________ 13 
6.2 Kvalitativ ansats _________________________________________________ 13 
6.3 Planering och genomförande _______________________________________ 14 

6.3.1 Urval ______________________________________________________ 14 

6.3.2 Förberedelse inför intervju _____________________________________ 14 

6.3.3 Insamling av material _________________________________________ 14 

6.3.4 Utformning av intervjuguide ____________________________________ 15 

6.3.5 Bearbetning av data och analys _________________________________ 15 

6.4 Forskningsetiska överväganden _____________________________________ 15 
6.5 Kvalitetskriterier _________________________________________________ 16 

6.5.1 Tillförlitlighetskriterier ________________________________________ 16 

7 Resultat ____________________________________________________________ 17 
7.1 Elevhälsan ______________________________________________________ 17 

7.1.1 Elevhälsans professioner _______________________________________ 17 

7.1.2 Elevhälsans definition av mobbning ______________________________ 17 

7.1.3 Elevhälsans kännedom av mobbning ______________________________ 17 

7.1.4 Faktorer som bidrar till mobbning _______________________________ 18 

7.1.5 Konsekvenser av mobbning _____________________________________ 19 

7.1.6 Elevhälsans resurser __________________________________________ 19 



 

 

 

iii 

7.2 Förebyggande insatser ____________________________________________ 20 
7.2.1 Värdegrundsarbete ___________________________________________ 20 

7.2.2 Trygghet ____________________________________________________ 21 

7.2.3 Kontinuerliga insatser _________________________________________ 22 

7.2.4 Förebyggande gruppverksamheter _______________________________ 23 

7.3 Åtgärdande insatser ______________________________________________ 23 
7.3.1 Kränkningsanmälan___________________________________________ 23 

7.3.2 Samtal med elever ____________________________________________ 24 

7.3.3 Samtal med föräldrar__________________________________________ 24 

8 Analys _____________________________________________________________ 26 
8.1 Begriplighet ____________________________________________________ 26 
8.2 Meningsfullhet __________________________________________________ 26 
8.3 Hanterbarhet ____________________________________________________ 26 

9 Diskussion __________________________________________________________ 28 
9.1 Metoddiskussion _________________________________________________ 28 
9.2 Resultatdiskussion _______________________________________________ 29 

9.2.1 Elevhälsans kännedom av mobbning ______________________________ 29 

9.2.2 Faktorer som bidrar till mobbning _______________________________ 29 

9.2.3 Konsekvenser av mobbning _____________________________________ 30 

9.2.4 Elevhälsans resurser __________________________________________ 30 

9.2.5 Förebyggande insatser ________________________________________ 30 

9.2.6 Åtgärdande insatser ___________________________________________ 31 

9.3 Slutsatser _______________________________________________________ 32 
9.4 Pedagogiska implikationer _________________________________________ 32 
9.5 Framtida forskning _______________________________________________ 32 

Referenser ___________________________________________________________ 34 

Bilaga 1 – Missiv ett ___________________________________________________ 36 

Bilaga 2 – Missiv två ___________________________________________________ 37 

Bilaga 3 - Intervjuguide ________________________________________________ 38 
 

  



 

 

 

iv 

Förord 
Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter som har delat med sig av sina 

professionella erfarenheter, utan er hade det aldrig gått att genomföra studien. 

 

Vi vill även tacka vår handledare Nina Modell som har varit med oss under hela 

forskningsprocessen.  
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1 Inledning 
Socialpedagogik handlar om att integrera utsatta människor in i samhället, till exempel 

barn och ungdomar som har en sämre skolgång ligger i större risk för att bli exkluderade. 

Detta för att skolan är den viktigaste risk- och skyddsfaktorn för att unga inte ska hamna 

i ett antisocialt beteende. Som framtida socialpedagoger är det mycket viktigt att veta vad 

som bidrar till att unga blir exkluderade i skolan, och hur man kan arbeta med det i 

förebyggande syfte samt hur arbetet ser ut när det redan inträffat (Cederlund & Berglund, 

2014). Det är svårt att få fram exakta siffror på hur många barn som blir utsatta för 

mobbning eftersom mörkertalet är stort. Många barn vågar inte berätta om vad de utsätts 

för av rädsla att det ska eskalera och bli ännu värre. Mobbningen sker delvis utom 

skolpersonalens syn- och hörhåll, då mobbningen idag även sker över internet (Hallberg, 

2016). I Friends rapport om mobbning och kränkningar bland  barn och unga i skolan, 

uppger 26% av eleverna att de någon gång har blivit kränkta av en annan elev, och 10% 

av dem hävdar att de har blivit mobbade. Var fjärde elev av dessa uppger även att 

mobbningen har pågått i ett år eller mer (Friends, 2018). I PISAs rapport från 2015 uppger 

cirka var sjätte svensk 15-åring att de utsätts för mobbning minst några gånger i månaden. 

I Sverige har det visats att socioekonomiskt svaga elever samt elever med sämre resultat 

i skolan blir mer utsatta för mobbning (PISA, 2015).  

 

Jag kanske var sju år, och så sa dom, jävla hora du går omkring som att du 

är någonting. Du är inte någonting. Du kan lika gärna dö, för det gör ändå 

ingenting. Jag har fått höra en massa sånt där och det var då jag började 

förändra mig själv. Jag började tänka på hur jag ser ut. Och hur jag klädde 

mig. Och hamnade i en period när jag slutade äta för att jag blev kallad så 

fet. ’[…] Känns det bättre?’ Så sa lärarna. Så sa man ja, okej. Och då vill 

man ju inte berätta … - Ludmilla (Barnombudsmannen, 2015, s.104).  

 

Att bli utsatt för mobbning kan vara förödande för barn. Det kan leda till ångest, 

depressioner, dålig självkänsla och självmordstankar. De barn som blivit utsatta för 

mobbning en längre tid kan uppleva en lägre känsla av sammanhang och meningsfullhet, 

och har större risk för att hamna i utanförskap. Faktorer som att känna sig ensam, att inte 

känna sig uppskattad och att vara utesluten från gemenskapen leder till att många elever 

mår dåligt (Friends, 2018).  

 

Så efter ett tag så fick vi nog, så började vi putta tillbaka och var lite mer 

aggressiva för att få bort dom. Och då började det bli värre. Då blev saken 

värre, till slut så slogs vi och då blev det allvarligt. Och då fick vi, det var då 

lärarna sa, reagerade. Oftast ska det hända något allvarligt för att någon ska 

agera. Men ibland kan det vara för sent. - Elliott (Barnombudsmannen, 2015, 

s.31). 

 

När elever utsätts för mobbning på skolan är det personalens arbete att snabbt ingripa och 

utreda situationen. Det är skolans skyldighet att hjälpa utsatta elever och arbeta för att 

mobbningen eller den kränkande behandlingen ska upphöra. Att elever känner sig trygga 

och mår bra i skolmiljön är något av de mest betydelsefulla för elevens hälsa (Skolverket, 

2018). Barnombudsmannen hävdar att personalen på skolan ska vara lättillgänglig och att 

det ska finnas tid för dem att engagera sig och lyssna på eleverna, detta bidrar till en 

tryggare skolmiljö. Att personalen engagerar sig leder också till att eleverna kan skapa 

goda relationer till vuxna (Barnombudsmannen, 2015). 

 

Vårt intresseområde är att se vad elevhälsan gör mot mobbning, både förebyggande och 
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åtgärdande. Eftersom skolan är den viktigaste skyddsfaktorn anser vi att det är relevant 

för oss som socialpedagoger då mobbning under skoltiden kan leda till allt ifrån 

skolmisslyckande till psykisk ohälsa. Vi anser att mobbningen är ett stort problem som 

inte tas på lika stort allvar som det borde och att det är viktigt att sätta in förebyggande 

insatser och prata om det i ett tidigt stadie i livet. Av dessa anledningar valde vi att skriva 

denna uppsats om elevhälsans arbete mot mobbning.   

 

 

1.1 Begreppsdefinitioner 

För att förtydliga begrepp som återkommer i uppsatsen kommer mobbning och kränkande 

behandling förklaras. 

 
1.1.1 Mobbning 

Det finns flera olika definitioner av mobbning och vad det innebär. Det som är gemensamt 

för alla definitioner är att mobbning handlar om negativa handlingar som upprepas, som 

utförs medvetet av en eller flera personer. Dessa handlingar sker utifrån att vilja skada, 

skrämma eller förödmjuka en person. De vanligaste formerna av mobbning är verbalt och 

fysiskt våld. Verbalt våld kan innebära förtal, utfrysning och skvaller, medan fysiskt våld 

kan innebära sparkar, förstörelse av egendom och slag (Hallberg, 2016). 

 
1.1.2 Kränkande behandling 

Kränkande behandling i skolan är när en elevs värdighets kränks. Det kan utföras av en 

eller flera personer, och vara riktade mot att skada en eller flera. Till exempel på en 

kränkning kan vara nedsättande tilltal, fysiskt våld, ryktesspridning, utfrysning eller hota 

någon. Skillnaden mellan mobbning och en kränkande behandling är att en kränkning 

äger rum vid ett enstaka tillfälle, medan mobbning är något som pågår under en längre tid 

(Skolverket, 2011). 
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2 Bakgrund  
I detta avsnitt kommer vi beröra olika styrdokument som elevhälsan ska följa samt en 

historisk bakgrund hur elevhälsan uppkom. 

 

2.1 Skollagen 

I skollagen är kapitel 6 tillägnad åtgärder mot kränkande behandling och är till för att 

motverka kränkande behandling mot elever. §7 anger att huvudmannen har en skyldighet 

att se till att skolorna genomför åtgärder för att förebygga och förhindra att elever utsätts 

för någon form av kränkande behandling. 8§ beskriver att huvudmannen på skolan ska 

varje år se till att det finns en plan över de åtgärder som behövs för att kunna förebygga 

och förhindra kränkande behandling av elever. I denna plan ska det finnas en redogörelse 

för vilka av dessa åtgärder som ska genomföras eller påbörjas under året som kommer. I 

§10 (som träder i kraft 2019-07-01) framkommer det att om personal på skolan får 

kännedom om att ett barn har blivit utsatt för en form av kränkande behandling på skolan 

är personalen skyldiga att anmäla detta till rektorn. Rektorn ska då anmäla detta till 

huvudmannen, som i sin tur måste utreda omständigheterna kring den kränkande 

behandlingen och vidta åtgärder som kan krävas för att förhindra att detta händer igen. 

Huvudmannen på en kommunal grundskola är kommunen skolan ligger i. Det är inte bara 

huvudmannen som måste förebygga kränkande behandling i skolan, utan i §5 

framkommer det att alla som arbetar inom utbildningen för eleverna ska främja de 

mänskliga rättigheterna, och ska aktivt motverka kränkande behandling i alla former 

(Skollagen, SFS 2010:800). 

 

2.2 Elevhälsans uppkomst 

I början av 1900-talet finner vi grunden till det som vi idag kallar för elevhälsa, för det 

var då barn började uppmärksammas som kategori. Barn kunde antingen bli ett framtida 

problem eller en resurs för samhället. Skolan började arbete med hälsofrämjande insatser 

som man tidigare hade ansett vara föräldrarnas uppgifter, till exempel fostrande uppgifter 

och skolbad. Läkarundersökningar infördes i skolan, och skolsköterskorna åkte hem till 

eleverna för att få insyn i elevernas hemmiljöer. I och med skolhälsovårdens inträde 

började man att definiera skolsvårigheter som något biologiskt och medicinskt, istället för 

moralisk och religiöst. Elevernas välbefinnande började därefter ingå i skolhälsovården, 

vilket resulterade i att 1958 var kommunerna skyldiga att erbjuda skolhälsovård till alla 

elever. I läroplanerna från 1962 och 1969 nämndes begreppet elevvård för att definiera 

vad skolan hade för ansvar angående elevernas personliga utveckling. Elevvården skulle 

då bidra till att förebygga uppkomsten av personliga problem och skolsvårigheter. År 

2000 kom förslaget att skolhälsovården och elevvården tillsammans skulle bli det vi idag 

kallar för elevhälsa (Backlund, 2017). 

 

2.3 Vägledning för elevhälsan 

Hälsofrämjande skolutveckling är ett begrepp som används av Skolverket för att visa att 

hälsoarbete i skolan är en långsiktig skolutvecklingsprocess, och att just elevhälsan är en 

resurs i det arbetet. Skolan ska skapa en god miljö för lärande och för elevernas 

utveckling, både kunskapsmässigt men även på det personliga planet. Elevhälsan på 

skolan ska arbeta hälsofrämjande och förebyggande samt hjälpa eleven med utvecklingen 

mot utbildningens mål. Att ha en god hälsa är viktigt för att kunna klara skolan, och 

elevhälsan ska bidra med att få lärande och hälsa i fokus så eleverna kan få en så god 

lärandesituation som möjligt. Arbetet med elevhälsan sker i alla skolans miljöer, även i 
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klassrummet där läraren har ett viktigt arbete. Detta leder till att elevhälsans personal 

måste samverka med övrig personal på skolan (Skolverket & Socialstyrelsen, 2016). 

 

Elevhälsan ska enligt vägledning av Socialstyrelsen och Skolverket arbeta enligt ett 

hälsofrämjande förhållningssätt. Det innebär att elevhälsan ska ha ett salutogent 

perspektiv och genom det kunna öka elevens delaktighet och tilltro till den egna 

förmågan. Dialog, jämlikhet och delaktighet är tre saker som ska genomsyra mötet med 

eleven när man använder sig av detta förhållningssätt. Eleven ska kunna ta egna beslut 

samt att deras värderingar och mening i livet ska respekteras. Elevhälsan ska inte bara 

arbeta individuellt med eleverna som redan är utsatta utan arbetet ska bedrivas på tre 

nivåer; hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande (Skolverket & Socialstyrelsen, 

2016). 

 

I det hälsofrämjande arbetet vill man stärka elevernas psykiska, fysiska och sociala 

välbefinnande. Detta innebär att elevhälsan ska arbete med att stärka elevernas 

självkänsla och delaktighet, men det kan dessutom innebära att de har undervisning kring 

hälsofrämjande levnadsvanor. Det hälsofrämjande arbetet kan även innebära att ta fram 

planer mot kränkande behandling. I det förebyggande arbetet vill man minska risken för 

ohälsa. Det innebär att man vill stärka skyddsfaktorerna hos individerna och minska 

riskfaktorerna. Här utgår man från kunskapen som finns om vad som orsakar ohälsa för 

att kunna planera det förebyggande arbetet. Det finns olika faktorer i skolan som gör att 

elever inte har möjlighet att klara skolans mål, till exempel kränkningar. Det är därför 

viktigt att elevhälsan ser elevens situation utanför skolan. Det förebyggande arbetet kan 

innebära att elevhälsan uppmärksammar enskilda elever som kan vara sårbara för olika 

typer av belastningar, till exempel neuropsykiatriska sjukdomar, men även 

uppmärksamma de som ger signaler att de blir mobbade eller utstötta. Det åtgärdande 

arbetet innebär att man sätter in insatser för att hantera olika problem som har uppstått i 

organisationen, grupp eller individ och elevhälsans åtgärdande arbete sker utifrån deras 

stöd- och åtgärdsprogram. Stödjande samtal med elever är ett exempel på en åtgärdande 

insats (Skolverket & Socialstyrelsen, 2016). 

 

2.4 Elevhälsans arbete 

En grundläggande förutsättning för att människor ska kunna nå sin fulla potential är en 

god hälsa, och en god hälsa är en lika grundläggande förutsättning för att avklara skolan. 

Kommissionen för jämlik hälsa lägger vikt på det samband som finns mellan barns hälsa 

och uppväxten, och hur barn och ungas ohälsa kan leda till konsekvenser längre fram. I 

Sverige finns det unika förutsättningar för att barn och unga ska garanteras en god hälsa 

samt en bra utbildning. Trots att dessa goda förutsättningar finns är den psykiska ohälsan 

hos elever i Sverige större än i andra jämförbara länder. Det är här elevhälsan kommer in. 

Elevhälsan finns till för att skapa en positiv lärandemiljö för alla elever och är en central 

resurs på skolor i arbetet för en hälsofrämjande skolutveckling. Det elevhälsan främst 

skall jobba med är att arbeta hälsofrämjande och förbyggande, de ska även finnas till för 

att stötta elevers utveckling gentemot utbildningens mål. Med hjälp av elevhälsans arbete 

kan sambandet mellan lärande och hälsa sättas i fokus och får därmed en större roll inom 

skolans uppdrag. Från och med 2010 års skollag består elevhälsan av skolhälsovården, 

den särskilda elevvården och specialpedagogiska insatser. Genom elevhälsan ska elever 

få tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska 

kompetenser. Det finns dock risker med det svenska elevhälsoarbetet då det finns en 
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mycket begränsad tillgänglighet av skolsköterskor, skolläkare samt skolpsykologer på 

skolorna runt om i Sverige (Sverige, 2017). 

 

Elevhälsan har uppdrag både på ett generellt och ett individuellt plan. I det generella 

arbetet ingår det att underlätta elevers lärande, utveckling samt hälsa, att även förebygga 

ohälsa och inlärningssvårigheter, och att bidra till en miljö som gynnar lärande, 

utveckling och hälsa. Det generella arbetet elevhälsan gör kan också bestå av 

livsstilsrelaterad ohälsa och undervisning om narkotika, alkohol, tobak och sex. 

Elevhälsan ska också finnas till för att erbjuda hälsobesök, exempelvis hälsokontroller 

och remisser till sjukvården. Det individuella arbetet elevhälsan gör fokuserar på elever 

som ligger i riskzon för ohälsa och som har hinder i sin utveckling och lärande. Det 

elevhälsan kan göra för dessa elever är att erbjuda stöd gentemot utvecklingen mot 

utbildningens mål, att eliminera hinder som finns för lärande, utveckling och hälsa, 

uppmärksamma och utreda anledning till inlärningsproblem och ohälsa samt att kunna 

bidra med insatser och anpassningar som fungerar för enskild individ som är i behov av 

stöd (Sverige, 2017).  
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3 Tidigare forskning 
I följande avsnitt redogör vi för tidigare forskning där vi tar upp olika perspektiv inom 

forskning om mobbning. Vi kommer även att ta upp hur mobbning kan upphöra, 

konsekvenser av mobbning samt olika faktorer som kan bidra till mobbning. Vi kommer 

även beröra elevhälsans resurser. 

 

3.1 Perspektiv inom forskning om mobbning 

Lagerlöf (2017) har gjort en litteraturgenomgång där det kommit fram att det finns olika 

spår inom forskningen om mobbning, ett individuellt perspektiv och ett strukturellt 

perspektiv. I det individuella perspektivet har personlighetsdrag hos mobbare, de utsatta, 

och andra aktörer en stor betydelse, och i det strukturella har man fokus på begrepp som 

inkludering och exkludering, hierarkier i skolan och grupprocesser. Det finns ett tredje 

spår inom forskningen om mobbning som går över de andra spåren och belyser 

gruppkontext, individens agerande och olika aktörer i gruppen (Lagerlöf, 2017). 

 

I studier som har ett individuellt perspektiv har man velat identifiera olika 

personlighetsdrag ur de som är delaktiga i mobbningen, både utsatta, mobbare och andra 

elever. I tidigare studier framkommer det att finns olika typer av utsatta, passiva och 

provokativa. En passiv utsatt är en person som skickar ut signaler till omgivningen att han 

eller hon är osäker och att de inte kommer hämnas om de utsätts för mobbning, samt att 

de uppfattar sig själva som oattraktiva, blyga och misslyckade. De som anses vara 

provokativt utsatta kan bidra till mobbning genom att de provocerar andra elever, och de 

präglas av ett aggressivt och oroligt beteende. Lika så beskrivs unga som mobbar ha ett 

häftigt temperament, vara lättretade, ha en problematisk hemmiljö och deras inställning 

till våld är positiv i jämförelse med andra barn i samma ålder (Lagerlöf, 2017). 

 

I en tidigare studie har man kommit fram till sex olika aktörer som kan vara delaktiga i 

en mobbningssituation; mobbaren, den utsatte, outsidern, försvararen, assistenten och 

förstärkaren. Outsidern är den personen i mobbningssituationen som egentligen inte 

deltar, men ändå låter det ske, medan försvararen är den som väljer att hjälpa den utsatte 

genom att välja han eller hennes sida. Assistenten i en mobbningssituation är den 

personen som aktivt väljer att hjälpa mobbaren, medan förstärkaren inte deltar aktivt men 

ändå hejar på mobbningen. Dessa olika roller skapas utifrån olika känslor, attityder och 

motiveringar samt präglas av skolmiljön och vilka normer som råder där. Mobbarens 

motivation är ett behov av att ha makt, synas och få hög status (Lagerlöf, 2017). 

 

Olweus (1973) har gjort en studie om hackkycklingar (de som utsätts för mobbning) och 

översittare (de som mobbar) genom skattning av elevbeteende som lärare, elever och 

föräldrar gjort samt sociogram och frågeformulär. Genom detta har Olweus fått fram 

resultat angående personlighetsdrag hos både de utsatta och mobbare. Resultaten tyder på 

att hackkycklingen är mer ängslig, nervös och orolig än andra pojkar i allmänhet. I just 

denna studien har han undersökt pojkar som hackkycklingar och översittare. Dessa 

hackkycklingar tyckte det kändes jobbigt i vissa situationer, till exempel att tala högt 

framför klassen och vara hemma ensam. De tydde även på att de kände sig mindre säker 

samt mer ensam och övergiven i skolan. Hackkycklingarna hade en negativ bild av sig 

själva och sin situation, till skillnad från översittarna som hade en positiv inställning till 

sig själva och den situationen de befinner sig i. Översittarna var mer orädda, mindre 

ängsliga och nervösa (Olweus, 1973). 
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3.2 Elevhälsans resurser 

I fokusgruppsintervjuer som Linblad och Backlund genomförde med olika yrkesgrupper 

från elevhälsan nämnde alla grupper resurser. De som arbetade som skolkuratorer på 

elevhälsan hävdade att de inte kunde prioritera förebyggande och hälsofrämjande insatser 

med de resurser som var befintliga. Ett exempel som skolkuratorerna tog upp som de 

ansåg vara förebyggande och hälsofrämjande var att delta i trygghetsteam, jobba mer med 

klasser och närvara i korridoren. De pratade även om att de ville avdramatisera och även 

kunna informera om sin roll inför eleverna. Däremot kunde de se en risk att de skulle få 

ta emot flera elever, med tanke på att de hade svårt att få tiden att räcka till när det kom 

till de eleverna som redan hade regelbundna samtal med skolkuratorerna (Linblad & 

Backlund, 2017). 

 

3.3 Social status 

Beckman & Hagquist (2016) gjorde en studie med fokusgruppsintervjuer där de kom fram 

till ett par olika synsätt på vad som ger upphov till mobbning och hur det hanteras, det 

miljöorienterade synsättet och det individuellorienterade synsättet. Inom det 

miljöorienterade användes begreppen låg status och hög status för att förklara orsaken till 

mobbning. Här spelar den sociala hierarkin roll för vilken roll i mobbning individer har. 

Både barn och vuxna har upplevt att ens sociala status bidrar till de informella 

strukturerna av sociala relationer och bidrar till vardagen, såsom skolan, där elever blir 

rankade av varandra beroende på popularitet och status. Det visade sig att de elever som 

blir utsatta av mobbning är de med lägst status, och mobbarna blev rankade med den 

högsta sociala statusen. För de flesta som blir utsatta och stämplade som offer är det 

omöjligt att ändra sin sociala status. Den individuellorienterade synen fokuserar på vilka 

elever som har större risk att bli utsatta för mobbning. Elever som har svårigheter med 

social interaktion och neuropsykiatriska diagnoser låg ofta i riskzonen (Beckman & 

Hagquist, 2016).  

 

3.4 Elevers vilja att berätta om mobbning 

Elever brukar inte säga till att de har blivit utsatta för mobbning och ett resultat av det blir 

att auktoriteter på skolan inte blir medvetna om mobbningens omfattning. Trots att den 

utsatte i mobbning har en betydande roll i utvecklingen av de förebyggande insatserna, 

så har det skett få undersökningar kring den utsattes egna beslut kring att söka hjälp eller 

vara tyst. I en kvantitativ studie av Unnever och Cornell (2004) kom de fram till att det 

fanns en hög sannolikhet att de som berättade att de blev utsatta för mobbningen var de 

eleverna som blev systematiskt utsatta. Eleverna berättade inte om mobbningen när det 

skett en eller två gånger, utan berättade när mobbningen var mer omfattande. Denna 

observation utesluter inte att det finns de eleverna som utsätts för systematisk mobbning 

och genom det tappar förtroendet för andra vilket leder till att de inte söker hjälp alls. De 

fanns även en faktor som är sammankopplad med den utsattes sannolikhet att berätta om 

mobbningen: skolklimatet. Om offret upplever att skolan tolererar mobbning, eller gör 

väldigt lite för att mobbningen ska upphöra var det mindre troligt att den utsatte skulle 

söka hjälp. I en tidigare studie av samma forskare har de kommit fram till att många elever 

i mellanstadiet ansåg att mobbning var en del av skolkulturen och upplevde att lärare inte 

gjorde mycket för att stoppa det. En insats som personal på skolan hade kunnat göra för 

att öka rapporteringen om mobbningen, skulle vara om de är tydliga med att mobbning 
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inte är något som de tolererar och göra gemensamma krafttag för att stoppa den (Unnever 

& Cornell, 2004). 

 

3.5 Konsekvenser av mobbning 

Skolan är inte bara en miljö där man lär sig saker, utan även en miljö där man skapar 

sociala kontakter och skaffar vänner. I Skolverkets studie kring lång frånvaro som 

genomfördes med enkäter och intervjuer, tar de upp sociala faktorer varför eleverna väljer 

att stanna hemma istället för att gå till skolan, och en av dessa sociala faktorer handlar om 

trakasserier och kränkningar. En elev berättar att hon blev mobbad och utfryst av sina 

klasskompisar vilket gjorde att hon inte gick till skolan. De anordnade då ett samtal med 

tjejen, hennes föräldrar, en speciallärare och även föräldrarna till den tjej som var mest 

drivande i mobbningen. Enligt denna tjej fick specialläraren tjejen att framstå som känslig 

och att hon hade överreagerat på mobbningen (Skolverket 2010). 

 

En annan elev berättar även att han blev utsatt för mobbning både på raster och lektioner, 

vilket ledde till att även han valde att stanna hemma från skolan. Han berättar att han var 

rädd för att misslyckas på lektionerna som kunde leda till ännu mer trakasserier. Skolan 

tog inte tag i det som skedde, enligt honom själv, utan han var borta från skolan i över en 

månad och det var då mentorn hörde av sig. Eleven började gå till skolan igen eftersom 

mentorn ställde krav på närvaro. Rektorn tog då tag i situationen och pratade med de 

andra eleverna som hade utsatt killen för mobbning, men det hjälpte endast i en vecka 

och efter det fortsatte trakasserierna igen (Skolverket 2010). 

 

Andra långsiktiga konsekvenser som har studerats är att de som utsätts för mobbning i 

barndomen har en större risk att drabbas av depression och ångest i vuxen ålder. Risken 

att drabbas av andra psykotiska tillstånd och att begå självmord är också något som ökar 

om man har blivit utsatt för mobbning under sin uppväxt. Generellt har de som blivit 

utsatta en lägre utbildning, lägre inkomst och färre sociala kontakter, men även en sämre 

fysisk hälsa som yttrar sig genom värk och andra somatiska tillstånd. Konsekvenserna på 

kort sikt är också många då barnen som utsätts drabbas på flera plan: socialt, fysiskt och 

psykiskt. Barnen kan få ångest, depressiva symptom, sänkt självkänsla och stress. De kan 

även minska sin förmåga att utföra kognitiva uppgifter, vilket går ut över skolarbetet och 

gör att deras skolresultat försämras. Risken för att begå självmord är högre hos barn som 

blir utsatta för mobbning, och de elever som utför skolskjutningar och dödar människor 

har i 71% av fallen blivit mobbad innan dödsskjutningen (Hallberg, 2016). 

 

Konsekvenserna av mobbning kan delas in i två riktningar hos de barn som blir utsatta: 

passiva eller aggressiva reaktioner. En passiv reaktion innebär att eleven kan få 

sömnsvårigheter och ångest medan en aggressiv reaktion kan innebära att eleven får ett 

riskfyllt beteende, till exempel drogmissbruk. De som är passiva vänder sina känslor inåt, 

medan de som är aggressiva vänder sina känslor utåt (Hallberg, 2016). 

 

3.6 Hur mobbning kan upphöra 

Frisén, Hasselblad och Holmqvist (2012) gjorde en longitudinell studie om vad som 

faktiskt får ett stopp på mobbningen, med hjälp av elever som tidigare blivit utsatta. 

Studien visade att den främsta anledningen till att mobbningen upphörde var på grund 

utav skolpersonal, men trots detta framgår det att det finns svårigheter att effektivt kunna 

hantera mobbning. Detta lägger ännu mer vikt på att skolpersonal ska vara rätt utrustade 

med verktyg för att bli mer uppmärksamma och kunna effektivt ingripa när situationer 
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med mobbning förekommer. En annan anledning som var viktig, var den positiva effekten 

av att byta klass, det resulterade i att den utsatta eleven blev separerad från sina mobbare 

och får en chans att börja om i en ny klass. Den tredje största anledningen till att 

mobbningen upphörde var elevernas användning av coping strategier, exempelvis att säga 

ifrån vid jobbiga situationer, att slå tillbaka eller ignorera mobbarna. Dessa var de tre 

största anledningarna till att mobbningen upphörde. Elever som blev mobbade ofta och 

endast innan 13års ålder rapporterade mer att mobbningen upphörde på grund utav stöd 

av föräldrar (Frisén, Hasselblad & Holmqvist, 2012).   

 

I Beckman och Hagquist studie framkom det hur skolan arbetade mot mobbning, och det 

dök upp två typer av arbetssätt, kollektivistiskt arbete och ensamt arbete. Det kollektiva 

arbetet innebar att personal jobbade tillsammans, och var ofta involverade i generellt 

preventionsarbete på skolan och arbetade på gruppnivå. Det ensamma arbetssättet var inte 

lika involverat i det generella preventionsarbetet på skolan och var oftast inte med i någon 

arbetsgrupp. Deras primära jobb var individuell kontakt med studenter och ha en stöttande 

roll hos studenterna (Beckman & Hagquist, 2016). 
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4 Teoretisk utgångspunkt 
KASAM (Känsla Av Sammanhang) är ett begrepp som utgår från det salutogenetiska 

perspektivet. Begreppet skapades av Aaron Antonovsky, en professor inom medicinsk 

sociologi. Det hela började när Antonovsky analyserade en undersökning som gjordes på 

israeliska kvinnor, där en av grupperna som studerades hade varit med under andra 

världskriget, och även varit i ett koncentrationsläger. Det som chockade i denna studie 

var att det va så pass stor procentsats som bedömdes ha en god hälsa trots det de gått 

igenom under kriget. Att dessa kvinnor, som gruppen bestod av, fortfarande hade en god 

hälsa efter den misär de genomlidit i ett läger, för att sedan vara på flykt och åter igen 

genomlida tre krig. Det var denna händelse som startade formuleringen av den 

salutogenestiska modellen, och senare KASAM (Antonovsky, 2005). 

 

Kortfattat innebär KASAM att om en person har ett högt KASAM mår denna bättre, än 

någon som har ett lågt KASAM, då denna visar tycken på ett sämre mående. KASAM 

består av tre centrala komponenter: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 

Begripligheten syftar på den inre och yttre stimuli som upplevs, om en individ har en hög 

känsla av begriplighet förväntas den framtida stimuli vara förutsebar, och om den inte 

skulle vara det går det åtminstone att reda upp och tydliggöra. Hanterbarhet syftar på den 

grad man känner av de resurser som är under individens egen kontroll eller någon som 

individen litar på. Tecken på en hög känsla av hanterbarhet är att individen inte känner 

sig som ett offer av omgivningens omständigheter eller anser att livet behandlar en 

felaktigt. När det inträffar tragedier i livet kommer en individ med hög hanterbarhet klara 

sig och inte må dåligt för evigt. Den tredje komponenten som betraktas som 

motivationskomponenten är meningsfullhet. Individer med en hög KASAM pratar 

mycket om viktiga områden i livet som de själva är engagerade i och som har en betydelse 

för dem. Individerna som har det lägsta KASAM visar eller pratar inte om något i deras 

liv som verkar betydelsefullt för dem. De som har lite högre är det lägsta KASAM kan 

medge något som är viktigt, men i samma stund se det som en börda eller har för mycket 

krav inom området. Med det sagt menar Antonovsky att vi människor blir ständigt utsatta 

för prövningar i livet och att den resistens vi har gentemot dessa prövningar bottnar i vår 

Känsla Av Sammanhang (Antonovsky, 2005). 

 

KASAM står för känsla av sammanhang, och känsla av sammanhang kan man knyta an 

till elever som har skolsvårigheter. För att en elev ska känna sig mer trygg i skolan kan 

man jobba för att eleven ska få en större känsla av sammanhang. När det kommer till 

begreppen som är centrala inom KASAM går det att dra paralleller till skolan. 

Begripligheten kan stå för struktur och tydlighet, hanterbarhet för att eleven känner sig i 

kontroll och meningsfullhet för gemenskap och delaktighet. Alla dessa begreppen är 

relevanta inom skolan och för elever med skolsvårigheter. En elev som far illa i skolan, 

som är utanför och ensam, känner nog inte att denne är i kontroll. Eleven tar inte heller 

då del av gemenskapen bland sina skolkamrater, eller delaktigheter där i mellan. Struktur 

kan också vara uteslutet, då många elever som mår dåligt i skolmiljön skolkar eller är inte 

lika involverade i skolarbetet (Antonovsky, 2005; Björklund, 2011). 

 

I vår analys kommer vi använda oss utav Björklunds (2011) analysmodell där han 

förklarar KASAM utifrån ett skolperspektiv. Det är viktigt att elever får en känsla av 

sammanhang i skolan för att må bra, och därför är det viktigt för elevhälsan att jobba 

utifrån KASAM och ett salutogent perspektiv. 
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Begriplighet Meningsfullhet Hanterbarhet 

Information Delaktighet Känsla av kontroll 

Tydlighet Lust Positiv självkänsla 

Förståelse Gemenskap Proaktivt synsätt 
 

Mening 
 

 

I analysmodellen finner vi olika begrepp som faller under de olika begreppen i KASAM. 

Modellen används för att göra KASAM mindre individanpassad så det kan apliceras på 

större grupper, till exempel en skolklass.    
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5 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att få en ökad kunskap om elevhälsopersonals erfarenheter 

och uppfattningar om mobbning samt hur de arbetar med att förebygga och hantera 

problematiken. 

 

 

• Hur ser de professionella inom elevhälsan på mobbning och vilka faktorer anser 

de bidra till problematiken? 

 

• Hur beskriver de professionella sitt arbete med mobbning på de skolor där de är 

verksamma?  
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6 Metod 
I detta avsnitt redogörs för den metodologiska utgångspunkten vi har antagit i denna 

studie. Vi redogör även för planering och genomförande, forskningsetiska överväganden 

och kvalitetskriterier.  

 

6.1 Metodologisk utgångspunkt 

Om forskaren använder hermeneutik i studien söker forskaren efter en insikt och en 

helhetsförståelse av problemområdet. Hermeneutik är en form av tolkningslära som 

utvecklades i samband när man försökte förstå betydelsen av texter som har överlevt från 

andra tidsperioder. Problemet som uppstod var att få fram metoder för att kunna 

bestämma vad upphovsmannen till texten egentligen menat. Metoderna som har 

utarbetats grundar sig i att en människa har skrivit texten, och utifrån det försöka 

rekonstruera vad hon hade för avsikter när texten skrevs. Det centrala inom 

hermeneutiken är att genom analys av texter ska forskaren kunna få fram textens mening 

utifrån upphovsmannens perspektiv. Det innebär att fokus ligger på det historiska och 

sociala sammanhanget som texten skapades i. Hermeneutiken har senare blivit större och 

innefattar idag inte bara texter, utan även handlingar, normer och socialt beteende som 

också har skapats av människor (Bryman 2011; Hultén, Hultman & Eriksson 2011). 

 

Hermeneutiken används i samhällsvetenskapen för att kunna till exempel kunna förstå 

och tolka människors olika handlingar. Det innefattar att forskaren har mindre fokus på 

de krafter som påverkar människors handlingar och en mer empatisk förståelse av 

människors beteende (Bryman, 2011). Inom den hermeneutiska metoden försöker 

forskaren även att leva sig in samt skapa förståelse för andra människors handlingar. Den 

viktigaste aspekten för att få förståelse är språket. Förståelsen kan bli sämre om det inte 

finns ett gemensamt språk eller om de inblandade personerna har olika uppfattningar av 

ords betydelse (Eriksson & Hultman, 2014). Forskare som arbetar med kvalitativa 

intervjuer kan med hjälp av ett hermeneutiskt synsätt lära sig att analysera sina intervjuer 

och genom analysen kunna se vad som finns bortanför intervjun (Kvale & Brinkmann 

2015). 

  

Vi valde att använda oss av hermeneutiken i vår studie för att vi kommer tolka och försöka 

förstå helheten av problemområdet i studien. Det är även lämpligt att använda oss av den 

metodologiska utgångspunkt för att få en ökad kunskap om elevhälsan utifrån deras 

perspektiv utför de handlingarna de gör. Genom hermeneutiken kommer vi kunna gå in 

på djupet i vad intervjupersonerna kan berätta om vad elevhälsan kan göra för de eleverna 

som blir utsatta för mobbning. 

 

6.2 Kvalitativ ansats 

Vi utgår från en kvalitativ ansats i denna studie, vilket skiljer sig från den kvantitativa 

ansatsen. Kvalitativ forskning lägger ofta tonvikten på ord snarare än siffror, när man 

samlar in data och gör en analys på datan. Tolkningsinriktad ståndpunkt är signifikant för 

en kvalitativ studie då tyngden läggs på att förstå den sociala verkligheten och hur 

deltagarna tolkar denna verklighet (Bryman, 2011). För att få en ökad kunskap om 

elevhälsans arbete med eleverna valde vi att använda oss av en kvalitativ ansats med 

datainsamling genom kvalitativa intervjuer. 
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6.3 Planering och genomförande 

 
6.3.1 Urval 

Till denna studie gjorde vi ett urval av personer att göra intervjuer med. Eftersom vår 

studie handlar om elevhälsans arbete, så var det från början klart att vi skulle intervjua 

elevhälsopersonal. I elevhälsoteamen arbetar flera olika professioner så vi bestämde oss 

för att intervjua skolkuratorer, men även socialpedagoger och beteendevetare då vi ansåg 

att de kunde ge oss svar på våra frågeställningar. Vi har även valt att intervjua personal 

inom elevhälsan som arbetar på låg- och mellanstadiet för att göra en begränsning. Totalt 

har vi genomfört fem kvalitativa intervjuer, varav en gruppintervju med fyra deltagare, 

två av dessa deltagare har vi dock inte använt någon data från. Anledningen till att vi inte 

använde oss av dessa två var för att en av dem lämnade intervjun efter tio minuter och 

den andra vad väldigt passiv i intervjun och sa ingenting. Detta innebär att vi använde oss 

av ett målinriktat urval där vi har valt våra deltagare på ett strategiskt sätt så 

intervjupersonerna är relevanta för våra forskningsfrågor (Bryman, 2011). 

 
6.3.2 Förberedelse inför intervju 

Första kontakten togs via mail då vi skickade ut missivet (se Bilaga 1) till personer som 

vi ansåg vara relevanta för vår studie. Missivet ger information om syftet med studien, 

vilka vi är som ska genomföra studien och att vi handleds och examineras av lärare som 

minst har magisterexamen, vilket är en kvalitetsgaranti. Vi valde att ta kontakt via mail 

för att intervjupersonerna i lugn och ro kunde fundera om de ville medverka i studien eller 

ej. Vi mailade även samordnare och rektorer på skolorna för att kunna vidarebefordra vårt 

mail, då vi inte kunde hitta kontaktuppgifter till elevhälsan. Detta innebär även att vi tog 

kontakt tidigt i forskningsprocessen då vi hade en begränsad tidsram men samtidigt ville 

att det skulle finnas betänketid för intervjupersonerna. När intervjupersonerna bestämde 

sig för att delta skickade vi ut missiv två (se Bilaga 2) för att ge information om de etiska 

riktlinjerna, samt lät dem komma med förslag på tid och dag då intervjun kunde 

genomföras. Innan intervjuerna förberedde vi oss även med att skriva en intervjuguide 

(se Bilaga 3) med diverse frågor att ställa under intervjuns gång. 

 
6.3.3 Insamling av material 

I denna studie valde vi att samla in data genom semistrukturerade intervjuer. I 

semistrukturerade intervjuer har den som intervjuar en uppsättning med frågor, men där 

frågornas ordningsföljd inte spelar någon större roll. Frågorna brukar vara mer allmänna 

och öppna, samt att intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor på svaren men även 

ställa frågor som inte finns i intervjuguiden. Samtidigt ska intervjun ha ett tydligt fokus 

på att svara på studiens frågeställningar (Bryman, 2011). 

 

Tre av intervjuerna genomfördes på skolkuratorernas kontor, en intervju genomfördes i 

ett konferensrum och den sista intervjun genomfördes via telefon. Detta gjorde att vi inte 

blev störda under intervjuns gång och ingen obehörig kunde höra vad som sades under 

intervjun. Intervjun spelades in med hjälp av röstmemon på en av våra mobiltelefoner och 

där förvarades de så ingen obehörig kunde komma åt dem. Tack vare att vi satt ostört 

under intervjuerna blev inspelningarna av bra kvalité, vilket gjorde det lättare att bearbeta 

dem. Alla intervjupersoner pratade högt och tydligt så det gjorde det lätt att höra vad de 

sa på inspelningen.  

 

För att få fram relevant forskning till vår studie har vi använt den elektroniska databasen 
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”PsycINFO” som har rekommenderats av Linnéuniversitetets bibliotek, där vi använt 

sökord som ”bullying”, ”student health”, “kasam”, “factors”. All forskning vi har använt 

från databasen är referentgranskad. Vi har även hittat litteratur från referenslistor i olika 

böcker. 

 
6.3.4 Utformning av intervjuguide 

Inför intervjuerna utformade vi en intervjuguide att förhålla oss till. Där utformade vi 

frågor utifrån studiens syfte. Intervjuguiden var som en minneslista för oss så vi, under 

intervjun, skulle beröra alla områden och teman som vi intresserade oss av. Vi var noga 

med att inte ställa slutna frågor, utan formulera frågor som gav intervjupersonen 

möjlighet att kunna ge utvecklade svar. Det fanns även utrymme för intervjupersonen att 

lägga till saker som den ansåg vara viktigt, vilket gjorde att vi även kunde beröra andra 

områden. 

 
6.3.5 Bearbetning av data och analys 

Att skriva ut intervjuer innebär även en tolkande process (Kvale & Brinkmann, 2015). Vi 

har valt att transkribera våra texter för att det underlättade för oss när vi gjorde en 

noggrann analys av vad som har sagts i intervjun. Transkribering handlar om att översätta 

muntligt språk till ett skriftligt språk, där skribenten måste göra flera bedömningar och 

beslut. Ett beslut som måste tas kan till exempel vara om intervjuerna ska återges 

ordagrant, eller om uttalanden som ”mm”, ”ju” och ”liksom” ska tas bort så det blir en 

mer skriftspråklig karaktär. Det kan upplevas som verbala tics som intervjupersonen inte 

är medveten om, som kan behövas redigeras. Skrivs intervjun ut exakt som den är 

inspelad kan läsaren uppleva att intervjupersonen ter sig konstigt i talet. Vi tog beslutet 

att ta bort alla upprepade uttalanden i transkriberingen för att det inte skulle behövas för 

att förstå innebörden i uttalandet, samt att texten skulle flyta på (Bryman, 2011). 

 

I vår analys har vi använt oss av meningskoncentrering, det baseras på transkriberingarna 

och innebär att vi kortade ner intervjupersonernas yttringar till kortare formuleringar. Det 

är huvudinnebörden i det som har sagts som är det viktigaste. Första steget är att läsa 

igenom all data som samlats in, sedan försöka hitta meningsenheterna i texten. Efter det 

kom vi fram till olika teman så vi kunde tematisera de olika meningsenheterna som passar 

in på studiens frågeställningar (Kvale & Brinkmann, 2015). 

 

Vi har analyserat vårt resultat utifrån Antonovskys begrepp KASAM som är vår 

teoretiska utgångspunkt. Vi har använt oss av en analysmodell av Björklund (2011) som 

beskriver KASAM utifrån ett skolperspektiv och sedan diskutera orden begriplighet, 

meningsfullhet och hanterbarhet. Vi har läst och analyserat vårt resultat, och försökt hitta 

kopplingar i intervjupersonernas uttalande och begeppen i KASAM utifrån ett 

skolperspektiv.  

 

6.4 Forskningsetiska överväganden 

Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet är fyra 

grundläggande etiska principer som finns inom den svenska forskningen. Dessa krav är 

till för dem som medverkar i studien och dessa etiska frågor rör integriteten, 

konfidentialiteten, frivillighet samt anonymitet. I metoddiskussionen kommer vi att 

diskutera hur vi har hanterat de forskningsetiska övervägandena. 
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Informationskravet innebär att forskaren som gör studien ska informera vad studien 

handlar om, vad syftet är samt att de som medverkar ska veta att det är frivilligt. Eftersom 

det är frivilligt att delta får de medverkande avbryta deras medverkan om de skulle vilja 

det. Detta hänger ihop med samtyckeskravet som betyder att de personer som väljer att 

delta i studien har rätt att bestämma över sitt deltagande. Inom detta krav ingår även att 

om en minderårig ska delta i en studie behövs ett godkännande från vårdnadshavare eller 

föräldrar. Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om deltagarna i studien ska 

förvaras så att ingen obehörig kan komma åt dem, med största möjliga konfidentialitet. 

Under nyttjandekravet ingår det att de uppgifter och den data som samlas in ska endast 

användas till den forskning man har planerat (Bryman, 2011). Alla dessa etiska riktlinjer 

och krav informerades våra intervjupersoner om när de hade visat ett intresse att 

medverka i vår studie och då vi skickade ut missiv två (se Bilaga 2).  

 

6.5 Kvalitetskriterier 

För att bedöma tillförlitligheten i en kvalitativ studie används enligt Bryman (2011) fyra 

olika kriterier som bör uppnås. I denna del kommer det redogöras vad dessa innebär och 

i metoddiskussionen kommer vi diskutera om vi själva har uppnått kriterierna. 

 
6.5.1 Tillförlitlighetskriterier 

 

Trovärdighet - För att skapa trovärdighet i en studies resultat måste det vara säkerställt 

att forskningen har skett enligt de regler som finns inom forskningen. Forskaren bör även 

rapportera sitt resultat till de personer som har medverkat i studien för att de ska kunna 

bekräfta att forskaren har uppfattat det valda området rätt. 

 

Överförbarhet - handlar om att kunna föra över studiens resultat till en annan kontext 

eller situation eller samma kontext som undersöks, fast vid ett senare tillfälle. Genom 

fylliga och detaljerade beskrivningar kan andra bedöma om resultatet är överförbart eller 

ej. 

 

Pålitlighet – innebär att det ska finnas en redogörelse av allt man har gjort i 

forskningsprocessen, allt från problemformulering och intervjuutskrifter till beslut 

rörande analysen. Andra forskare kan hjälpa till och bedöma kvalitén i 

forskningsprocessen och hur procedurerna har tillämpats. 

 

Möjlighet att styrka och konfirmera – innebär att forskaren ska ha insikten att det inte 

går att uppnå en absolut objektivitet i samhällelig forskning, men samtidigt inte medvetet 

blandat in sina egna värderingar i studien (Bryman, 2011). 
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7 Resultat 
I resultatet har vi valt att namnge våra respondenter med siffrorna 1-6. Vi har även valt 

att presentera resultatet i olika teman utifrån  studiens syfte.  

 

7.1 Elevhälsan 

 
7.1.1 Elevhälsans professioner 

Inom elevhälsan finns olika professioner, och alla våra respondenter hävdar att de ingår i 

någon form av elevhälsoteam, antingen ett områdescentralt team, likabehandlingsteam 

eller ett lokalt elevhälsoteam på skolan. Några av de professioner som nämns i 

intervjuerna är: skolkurator, socialpedagog, skolsköterska, rektor samt studie och 

yrkesvägledare. 

 

Vi är ett områdescentralt team där vi sitter, det är jag som är kurator och så 

finns det två kuratorer till, men de jobbar på andra skolor. Sen har vi 

specialpedagoger och en skolpsykolog så vi är tillsammans här, men sen finns 

det team ute på skolorna: elevhälsoteam. Där är det specialpedagogerna på 

skolan, rektorn, skolsköterskan, jag och skolpsykologen som är med på de 

teamen. Skolpsykologen är med i alla de fem skolorna som är i vårt område, 

sen sitter vi i olika team för varje skola (Respondent 2) 

 
7.1.2 Elevhälsans definition av mobbning 

När vi ställde frågan om hur de skulle definiera mobbning fick vi olika svar, men det 

genomgående svaret är när en elev känner sig utsatt av en eller flera andra elever. De 

berättade att det till exempel kunde vara genom att säga kränkande ord till varandra, 

genom sparkar och slag eller att bli utfryst. En av respondenterna nämner dock att 

begreppet mobbning inte används på deras skola, utan istället begreppet kränkningar.  

 

När vi då ska skriva en kränkningsutredning eller ska definiera det att det 

finns kränkning så är det att det är systematiskt mot någon flertalet gånger. 

Inte för att man är mitt i affekt för att man förlorar något, och så säger man 

till någon ”du är dum i huvudet”, så kanske inte vi säger att det är mobbning, 

utan det är barn i affekt som säger elaka saker till varandra. Det är ju när 

någon är utsatt kan man säga, mer, flera gånger. (Respondent 4) 

 
7.1.3 Elevhälsans kännedom av mobbning 

Alla respondenter tyckte att det var en väldigt svår fråga att svara på. Samtliga 

respondenter berättar att de får, enligt sin egen uppfattning, kännedom om mycket av 

mobbningen som pågår i skolorna. De berättar även att eleverna är väldigt öppna och 

vågar berätta för personal på skolan när dessa kränkningar inträffar.  

 

Det är jättesvårt att svara på. Och jag tror att det är olika, man kan inte säga 

att det är samma i varje klass på en skola, utan jag tror att det är lite beroende 

på vilken lärare man har och hur bra man är på att uppmärksamma och se 

det som händer i ens klassrum. Det tror jag har jättestor betydelse. Och att 

eleverna känner att de har en tillit, antingen till lärare eller till någon annan 

vuxen på skolan, att man faktiskt kan berätta att det sker de gångerna vi inte 

ser. För idag har vi också att det händer mycket på sociala medier och 
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internet där våra ögon inte finns, och då bygger det mycket på att någon 

kommer och berättar för oss att det här händer. Eller att vi frågar, vi måste 

hela tiden vara nyfikna och förhålla oss. /.../ Vi måste alltid vara nyfikna och 

intressera oss för hur eleven har det och hur eleven mår. (Respondent 1) 

 

Likt de andra respondenterna tyckte respondent 5 att de fick stor kännedom kring 

mobbning, men nämnde även att det mörkertalet som finns är stort. 

 

/…/ det finns olika former av mobbning, det finns mobbning som man varken 

ser eller hör och som är jättesvår att ta på. Och det kommer det alltid att 

finnas tyvärr. Men i och med att vi är så pass delaktiga i barnens vardag här 

i skolan, så upplever vi att vi tar del av mycket. (Respondent 5) 

 
7.1.4 Faktorer som bidrar till mobbning 

En av respondenterna berättar att elever med provocerande beteende har större chans att 

bli utsatta för mobbning eller kränkningar. Det kan exempelvis vara att eleven har svårt 

att följa regler eller är eleven som alltid blir arg och surar ihop, vilket kan leda till att 

resterande elever vänder sig emot denna.  

 

/.../ sen kan det ju också vara de som är utåtagerande, eller inte utåtagerande 

utan har ett hett temperament så lär ju sig barnen att de är väldigt roligt att 

reta för då får de en affekt. /.../ nämnaren är att barnen själva har ett hett 

temperament, för att det är det som gör att det blir kul att reta dem. Eller 

irritation från barnen, att man har ett irriterande beteende kan man säga, 

som irriterar barnen och då utsätter de dem i grupp. (Respondent 4) 

 

Andra faktorer som togs upp under gruppintervjun, till varför vissa elever blir utsatta var 

att eleverna inte kände något sammanhang eller tillhörighet, hade svårigheter i skolan och 

med inlärningen. 

 

Jag skulle säga att det är den där oroligheten som vi ser med barnen som 

känner att de inte har något sammanhang eller någon tillhörighet. Det skulle 

jag vilja säga i alla fall. Att det är den gemensamma nämnaren. (Respondent 

5) 

 

Två respondenter kunde inte uppge någon specifik faktor som bidrog till att somliga 

elever blev mer utsatta än andra.  

 

/.../ nej det skulle jag inte säga att det finns något som utmärker en person 

som blir utsatt. Dem elever som jag stött på som upplever sig utsatta, kan 

vara allt ifrån någon som tycker sig ha en ganska god social relation till 

andra elever, och sen har vi dem som är väldigt ensamma och kanske blir 

lättare att ge sig på, så de är väl det. Väldigt olika. (Respondent 1) 

 

Nej det skulle jag inte säga för det är så individuellt för varje elev. Det går 

inte säga att det är på grund av en hudfärg eller att eleverna är på det här 

sättet, utan det är så himla olika utifrån fall till fall. (Respondent 2) 

 



 

 

 

19 

Respondent 3 kunde inte uppge faktorer hos de eleverna som blir utsatta, men kunde 

istället se faktorer hos de elever som utsätter.  

 

Kan inte uttala mig om det är speciella faktorer hos de som blir utsatta, utan 

jag tycker mer att man kan se faktorer hos de som utsätter. Där det kan vara 

både familjeförhållande och miljöpåverkan men också hur de mår, att det syns 

mer att det är den som utsätter som mår dåligt. Och i sin känsla vill få någon 

annan att må sämre, sen tror jag inte att de riktar in sig på någon specifik 

person i sig. Däremot är det lätt för barnen att gå på varandra genom att om 

någon utsätter mig så utsätter jag tillbaka, att man triggar igång varandra 

istället och är elaka mot varandra. (Respondent 3) 

 
7.1.5 Konsekvenser av mobbning 

Flera av våra respondenter hade svårt att svara på vilka konsekvenser som kunde 

uppkomma bland elever som har blivit utsatta. Det berodde främst på att respondenterna 

hade för lite erfarenhet. De konsekvenser som togs upp i intervjuerna var att det kunde gå 

ut över elevernas psykiska mående, skolnärvaro och betygen.   

 

Det är ju oerhört individuellt tänker jag. Men man kan ju se skolvägran, inte 

vilja komma och bli hemmasittare. Men sen har vi sett fall där man absolut 

inte är hemma, där man inte har mer frånvaro än någon annan. (Respondent 

6) 

 

Respondent 5 fyller i respondent 6s uttalande. 

 

Man får vara försiktig med att se med såna saker, vad ser vi för konsekvenser? 

Ja de vanligaste är ju såklart att man väljer att inte komma till skolan eller 

att man inte vill gå till skolan och resultaten i skolan sjunker, men det finns 

ju även de som fungerar bra utåt sätt, som det inte blir några konsekvenser 

av utåt sätt, att man istället mår dåligt på utsidan. Så det finns ju bägge, det 

finns inget specifikt men så är det väl på alla skolor tänker jag, att det 

vanligaste är att man väljer att inte komma. (Respondent 5) 

 

Den sista konsekvensen som nämndes under intervjuerna var dåligt mående. 

 

Konsekvenserna blir att den personen som blir utsatt som blir otrygg, och 

mår inte bra, men det är ju även den som utsätter som inte mår bra. 

Konsekvenserna blir dåligt mående att man inte vill gå till skolan, man vill 

byta skola. Helt enkelt: dåligt mående är konsekvensen av mobbning. 

(Respondent 3) 

 

 
7.1.6 Elevhälsans resurser 

Det framkom flera åsikter gällande huruvida elevhälsan hade tillräckligt med resurser 

eller ej. En respondent hävdade att det är positivt med fler resurser, men att de kan arbeta 

hälsofrämjande med de resurserna som finns nu. Medan en annan respondent hävdar att 

det skulle behövas mer personal. 
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På den ena skolan tycker jag det, på den andra gjorde dem nedskärning på 

all personal precis innan jag började. Det märks jättetydligt på just de 

kränkningsanmälningarna vi har, utifrån att de fick omplacera personal 

utifrån nedskärningarna, så kan man se en ökning på de konflikter och de 

kränkningsanmälningarna som har blivit. Det måste tyda på att skolan 

behöver den personalstyrkan som var innan, i och med att kränkningarna har 

ökat på skolan. Nej, det behövs alltid mer personal, men jag tror inte bara 

det behövs resurser, elevresurser om det var så du menade. Utan det behövs 

pedagoger också, all personal på skolan är viktiga. Mer personal och vi 

behöver samverka med varandra och ha ett samarbete. Man kan inte säga att 

en personalgrupp behövs mer utan, mer personal och mer vuxna som finns i 

skolan och kan arbeta kontinuerligt. (Respondent 2) 

 

En respondent menar att det finns tillräckligt med resurser, men hennes önskan skulle 

vara att kuratorn skulle vara där alla dagar i veckan.  

 

Nä, det hade varit väldigt tufft att göra det själv med lite assistans av någon 

annan, är man två så är det oerhört… Det underlättar mer än bara halva 

jobbet, det är mer än så när man är två som råddar och bestämmer 

tillsammans. Då är det lättare att jobba förebyggande såklart. Aktivt är det 

bara tiden som bestämmer, förebyggande är idéer och så mycket annat som 

ska gå i lås också. Som är fördel när man är två, men jag hade velat ha vår 

kurator på heltid, bara hade varit här hos oss och haft samtal med barnen. 

(Respondent 4) 

 

Från gruppintervjun framkom det att de inte behöver fler resurser i form av personal, men 

att de hade velat att den personalen som redan är anställd ska vara mer engagerade. De i 

elevhälsoteamet menar att de är många som jobbar aktivt mot mobbning och att de inte 

har något problem med resurserna. 

 

7.2 Förebyggande insatser 

 
7.2.1 Värdegrundsarbete 

Elevhälsan arbetar på många olika sätt för att förebygga mobbning. Alla våra 

respondenter nämnde att värdegrundsarbetet är något som är väldigt viktigt att arbeta med 

för att förebygga mobbning. De berättar att de försöker få ut arbetet i klasserna genom att 

handleda pedagogerna som jobbar nära med eleverna, så lärarna kontinuerligt arbetar med 

det i klasserna. Genom arbetet skapar elevhälsan temadagar för eleverna, där de får träffa 

elever från klasserna på hela skolan. På dessa dagar genomförs aktiviteter för att skapa en 

bättre sammanhållning och miljö i skolan sinsemellan eleverna och lärarna.  

 

Vi har även en gemensamhetsdag, då man träffas över klasserna man arbetar, 

som nu på en utav skolorna som jag är på hade vi det precis innan jul och då 

pärlade vi armband tillsammans och kollade på film. Sen fick man diskutera 

den filmen efter och pratade om olika känslor och hur det kan kännas och i 

vilka situationer man kan känna de känslorna. Så det är lite olika, man har 

ett generellt värdegrundsarbete som man arbetar med kontinuerligt. 

(Respondent 2) 
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Respondent 3 berättar även om värdegrundsdagen som de genomförde på sin skola. 

 

Sen hade vi en värdegrundsdag nu på alla hjärtans dag, där vi hade blandade 

grupper från förskoleklass upp till årskurs sex, med olika stationer som de 

fick gå runt på under dagen. Det var samarbetsövningar och mycket bygga 

upp vår ”vi-känsla” på skolan. Att alla ska känna sig trygga och må bra, och 

helt enkelt lära känna nya personer på skolan som man kanske inte har träffat 

innan. (Respondent 3) 

 

En annan respondent berättar om ett längre projekt som pågick i tio veckor som kallas 

värdegrundshuset, där klassläraren varje vecka tog upp ett nytt ord som diskuterades i 

klassen, till exempel medkänsla.    

 

Då gick vi igenom olika definitioner och olika ord och vad det betyder, vad 

medkänsla betyder och trygghet och vad det betyder och innebär /.../ Så 

byggde de ett hus /.../ huset symboliserade deras klass och så satte vi in de 

här ordet i deras hus varje vecka. Det här är en del av våran klass nu, ordet 

medkänsla är en del av våran klass nu. (Respondent 4) 

 

Det kom även fram i en av intervjuerna att det finns en risk med att göra en 

värdegrundsinsats. Den kan ha motsatt effekt för dem som redan känner sig utanför, och 

göra att de känner sig ännu mer utanför än tidigare. Det kan bli en kontraproduktiv effekt 

om det inte görs på rätt sätt. Samma respondent hävdar att ett värdegrundsarbete är något 

som kan vävas in i den dagliga undervisningen och utgår vad lärarna skapar för klimat i 

klassrummet och även annan personal på skolan.  

 

... det är läraren som har den absolut viktigaste rollen. Det är de som möter 

eleverna varje dag i skolan. Och om jag går in och gör ett värdegrundsarbete 

med en klass och läraren inte är med i det så kan det vara så att vi kommer 

fram till jättefina stunder tillsammans men det får ingen bäring in i 

klassrummet om läraren inte tar vid det arbetet och kan jobba vidare med 

det. (Respondent 1) 

 
7.2.2 Trygghet 

Ett annat sätt att arbeta förebyggande mot mobbning är att öka tryggheten för eleverna på 

skolan, och det yttrade sig på olika sätt i alla intervjuer. Respondent 2 berättar att rasterna 

alltid är ett problem och ett tillfälle då det ofta uppstår kränkningar, och andra 

respondenter berättar att de har flera insatser för att öka tryggheten på rasterna. 

 

Rastfaddrar, vi har pensionärer som är här och kommer hit och är här en 

halvdag i veckan för att hjälpa till lite ute på rasterna och så för att öka 

tryggheten för barnen, för att motverka konflikten och så. (Respondent 4) 

 

Samma respondent berättar om deras fadderverksamhet, där de äldre eleverna är faddrar 

till de yngre. Detta är också en insats för att eleverna ska känna sig mer trygga ute på 

rasterna och undvika att mobbning sker. I gruppintervjun berättade de om deras 

fadderdagar, som de har fyra stycken varje läsår och som berör fyra olika teman. Likt 

skolan som respondent 4 arbetar på, har även denna skolan fadderverksamhet. Syftet är 
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att de äldre barnen ska lära känna de yngre så de yngre inte ska vara rädda, utan känna 

sig trygga på skolan. 

 

Det framkommer även i intervjuerna att de gör trygghetsvandringar för att kartlägga vilka 

områden på skolan och runt om som är mest otrygga och var det förekommer flest 

kränkningar. Med hjälp av samtal med eleverna får elevhälsan information var de finns 

störst risk för att bli utsatt för kränkningar. Utefter den kartläggningen placeras personal 

ut på de otrygga områdena.  

 

... En av grejerna som i flera år har märkts är att det är väldigt otryggt och 

jobbigt och händer mycket incidenter i gymnastiksalen och runt 

omklädningsrummen. Genom den kartläggningen så visste vi att vi skulle 

sätta in mer personal /.../ Så behövs det vara någon mer vuxen som behöver 

vara med i omklädningsrummet, före och efter gymnastiken, och inte bara på 

lektionen utan faktiskt efteråt och innan då. (Respondent 4) 

 

En av skolorna använder sig utav trivselenkäter för att ta reda på hur eleverna trivs i 

skolan. Dessa enkäter är mycket uppskattade av skolpersonalen för de får reda på direkt 

från eleverna vad de tycker och tänker om skolan.  

 

Vi har en trivselenkät en gång om året där de får svara på om de trivs i skolan, 

om man vet vem man ska vända sig till om det är något. Och där har vi sett 

väldigt höga siffror, att man vet vem man ska prata med. Och det märker vi 

också, att de söker upp vuxna, på det viset tar vi del av mycket och kan 

uppmärksamma mycket som händer men som sagt, det är klart att det alltid 

finns ett mörkertal som vi inte kan nå. (Respondent 5) 

 
7.2.3 Kontinuerliga insatser 

En förebyggande insats som togs upp i gruppintervjun var att försöka göra morgonen så 

behaglig för eleverna som möjligt. De brukar starta musik, träffa alla eleverna, och prata 

om dagen, helgen som varit eller som ska komma. Detta för att kunna fånga upp eleverna 

så tidigt som möjligt under dagen, exempelvis om en elev visar ett dåligt beteende, kan 

personalen redan på morgonen prata med eleven innan en konflikt uppstår.   

  

Vi känner ju att vi ser barnen på ett annat sätt när vi startar dagen med dem. 

Och då kan man följa det genom hela dagen har vi märkt, om man märker att 

det är någon som är orolig eller sådär. Så den biten har vi sett och förstått 

har hjälp många, och man märker att även lärarna märker förändring på 

barnen, att de är lugnare än vad de har varit tidigare när vi inte hade den 

här insatsen. (Respondent 5) 

 

En av våra respondenter berättade om ett projekt som de påbörjade i höstas som heter 

“dumpa orden”, ett projekt som innebär att eleverna förbättra sitt språkbruk och lära sig 

vad man inte ska säga till andra. Projektet startades när personalen på skolan märkte av 

elevernas fula språk med mycket svordomar, både till varandra och personal. Under en 

lektion bestämdes det vilka ord som skulle sluta användas. 

 

/.../ I slutet av den lektionen så använde vi begreppet att nu har vi dumpat de 

här orden och man ska inte säga dem mer. /.../ Detta är fortfarande ett 
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pågående arbete och ingenting som var just då utan vi arbetar med det 

dagligen fortfarande, och vi märker och hör elever som fortfarande ber både 

klasskamrater och andra i olika årskurser att de ska dumpa sina ord när det 

händer att det blir lite fel ordval. (Respondent 3) 

 
7.2.4 Förebyggande gruppverksamheter 

I gruppintervjun berättade respondenterna att de hade startat kill- och tjejgrupper för 

eleverna i årskurs sex. Denna insats gjordes för att eleverna skulle öka förståelsen kring 

varandra, både likheter och olikheter.  

 

Sen startade vi i höstas att vi har kill- och tjejgrupper i årskurs sex. För att 

öka förståelsen kring varandra, både likheter och olikheter, vad man delar 

och inte delar. Men vi kommer också, som en annan preventiv grej börja 

arbeta mer med HBTQ-frågor för att få in de bitarna också. För att skilja på 

det här med tjej och kille, också för att hjälpa dem som känner att de inte har 

någon tillhörighet eller sammanhang som vi pratade om tidigare, kunna nå 

de barnen på ett sätt också. (Respondent 5) 

 

7.3 Åtgärdande insatser 

 
7.3.1 Kränkningsanmälan 

När elevhälsan får kännedom om att en elev på skolan känner sig utsatt måste de göra en 

kränkningsanmälan. I kränkningsanmälan fyller de i steg för steg vad det är som har hänt, 

för att få en så tydlig bild av situationen som möjligt, och det får de genom att pratar med 

alla inblandade, både elever och vuxna på skolan. Anmälan lämnas sedan till rektorn på 

skolan och rektorn får sätta in de åtgärder som han eller hon tycker behövs. Sedan skickas 

anmälan till huvudmannen så att de får reda på vad som har hänt på skolan.  

 

Det innebär att du pratar med alla inblandade för att ta reda på vad det är 

som har hänt och få en så tydlig bild av situationen som möjligt. Så både att 

du pratar med den som upplever sig utsatt, att du pratar med dem som har 

benämnts varit de som utsätter och att du pratar med personer runt omkring 

som kan ha sett och det är både vuxna och andra barn. Så det kan vara att 

man pratar med allt ifrån två, tre personer till att man faktiskt behöver prata 

med tio, tolv personer. (Respondent 1) 

 

Respondent 1 förklarar hur kränkningsutredningen går till under kontakten med eleverna, 

och respondent 2 förklarar hur skolpersonalen går vidare med utredningen efter samtal 

med de inblandade eleverna. 

 

Där fyller man i steg för steg vad det är som har hänt och lämnar in till 

rektorn, och rektorn får då sätta in de åtgärder som behövs för att det inte 

ska ske igen. Sen skickas det in till huvudmannen, kommunen, så de kan se: 

”Okej, det här har skett på den här skolan”. Så det kan ta lång tid innan det 

kommer till mig, men det tar inte lång tid innan det kommer till en ansvarig 

vuxen som fördelar arbetet för att motverka mobbningen eller kränkningen 

som sker. (Respondent 2) 
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Respondent 3 berättar också om kränkningsutredningar som görs på skolan, och hur det 

går till när den skickas vidare.   
 

Då skickas den till förvaltningen när den är öppnad och sen så skickas den in 

när den är helt sammanställd och man kan avsluta den när man antingen 

finner att åtgärderna som man har beslutat för har hjälpt, eller om man har 

funnit i utredningen att det inte finns en systematisk mobbning. Så har man 

samtal med föräldrar och barn om hur situationen är nu och om de känner 

att det är okej att man avslutar utredningen men att man kanske behåller vissa 

åtgärder. (Respondent 3) 

 
7.3.2 Samtal med elever 

Alla respondenter berättar att deras huvudsakliga insats med eleverna är stödsamtal. 

Stödsamtalen hålls på tu man hand med alla elever som är inblandade i konflikten. En av 

respondenterna berättar att hen pratar med eleverna en och en för att skapa en helhetsbild, 

för att sedan sätta sig ner med alla inblandade och prata igenom situationen. Hen betonar 

att samtalen inte ska hållas i grupp, speciellt när konflikten precis har uppstått och 

eleverna är i affekt.  

 

Men vi börjar alltid med samtal, med alla för att få en kartläggning. Vad är 

det som har hänt, hur upplever man det som har hänt, och så vidare. Därefter 

tar vi i likabehandlingsgruppen tillsammans med vår rektor beslut om hur vi 

kan göra för att förbättra denna situationen. Då erbjuder vi alltid samtal med 

kurator, eller någon av oss beteendevetare. Så det hela tiden följs upp. 

(Respondent 5) 

 

Respondent 4 berättar även om stödsamtal med eleverna, men belyser även vikten av 

lärarnas nära arbete med eleverna, och att det kan vara bra att de får kännedom kring 

situationen som har uppstått. Lärarnas roll hävdas vara den absolut viktigaste, i och med 

att de möter eleverna varje dag i klassrummet. 

 

Ibland om de har en väldigt god kontakt och respekt för deras lärare får även 

lärare vara med, i samtalen, om den vill såklart. För det är också väldigt 

olika från klass till klass, en del ser det som man är väldigt högt upp i 

hierarkin och barn har ju svårt för respekt för vuxna i allmänhet. Så man får 

verkligen tänka ut vem som är bäst att föra samtal med, och vissa har ju 

jättelite respekt för alla pedagoger som finns på hela skolan. Men kommer 

deras fröken så är det *sätter sig rakryggad* och då får man använda sig av 

det så får de vara med. För annars är det nästan omöjligt att föra ett samtal. 

(Respondent 4) 

 

Två av respondenterna betonar vikten av lärarnas nära arbete med eleverna, och att det 

kan vara bra att de får kännedom kring situationen som har uppstått. Lärarnas roll hävdas 

vara den absolut viktigaste, i och med att de möter eleverna varje dag i klassrummet. 

 
7.3.3 Samtal med föräldrar 

I intervjuerna framkom det att kontakt med föräldrarna och vårdnadshavarna är en 

betydelsefull åtgärd som elevhälsan använder sig av. De samverkar med föräldrarna för 

att kunna lösa konflikterna som uppstår men också för att de ska få kännedom om 
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situationen som barnet har varit delaktig i. Det gäller både föräldrar till barn som har blivit 

utsatta och till barn som har utsatt andra.  

 

Det jag tycker att när det handlar om mobbning så är det också väldigt viktigt, 

om det är återkommande, är det viktigt att ta med föräldrarna. Att prata med 

föräldrarna och ha en samverkan tillsammans med familjen för att se hur man 

kan lösa den här konflikten som uppstår. Både för den utsatta men även den 

som utsätter, för ingen av dem mår väl i den situationen som är. (Respondent 

2) 

 

Respondent 5 uppmärksammar även kontakten med föräldrar som en viktig åtgärd. 

 

Ja, vi har ju kontinuerlig uppföljning med föräldrar till de inblandade barnen. 

De vet alltid vad vi ska göra, de vet alltid hur det går. Så det är väl det 

egentligen just nu som vi erbjuder från skolans håll. Sen vill vi ha 

föräldrautbildningar och sånt där. (Respondent 5) 

  

Respondent 5 och 6 diskuterar även kring deras föräldrautbildningar som de har för 

föräldrar som kommer från andra länder. De berättar att de har möten med dessa föräldrar 

för att kunna nå ut till dem och hjälpa dem, samt lära dem om hur skolan tänker och jobbar 

med eleverna. 
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8 Analys 
I detta avsnitt kommer vi göra en analys utifrån Antonovskys begrepp KASAM. Vi 

kommer att använda oss av Björklunds (2011) analysmodell där han redogör för KASAM 

ur ett skolperspektiv. 

8.1 Begriplighet 

I vårt resultat kan vi se en koppling mellan begripligheten i KASAM och vad våra 

respondenter har berättat. Ett återkommande tema i intervjuerna var värdegrundsarbete 

och det grundar sig i att eleverna ska få en förståelse för vad det innebär, samt blir 

informerade om vad det innebär att vara en god kamrat och öka förståelsen för vad ett 

dåligt beteende kan leda till för konsekvenser. En respondent berättade om ett projekt som 

heter “Dumpa orden” som genomförts på skolan. Under projektets gång blev det tydligt 

för eleverna vilka ord som inte var okej att säga, de fick även förståelse för varför orden 

inte ska användas. Ett annat återkommande tema var kränkningsanmälningar och 

stödsamtal, både med elever och vårdnadshavare. Även där kunde vi se en tydlig koppling 

då kränkningsanmälningar innebär att man informerar alla inblandade om utredningen 

samt att skolpersonalen är tydliga med att det som har hänt är fel genom att göra en 

anmälan. Genom stödsamtalen får eleverna förståelse för situationen, samt vad som är 

rätt respektive fel i det som har hänt. Detta gäller även i samtal med vårdnadshavare. 

 

Enligt Antonovsky syftar begriplighet på den stimuli som upplevs, både inre och yttre. 

En hög känsla av begriplighet innebär att individen har en bättre förmåga att hantera 

framtida situationer, än den som har en låg känsla av begriplighet (Antonovsky, 2005). 

Ur ett skolperspektiv kan man se begriplighet som att eleverna förstår det som händer i 

skolan (Iwarsson, 2007). Analysmodellen ovan visar hur begripligheten i skolan kan 

representera information, tydlighet och förståelse (Björklund, 2011). 

 

8.2 Meningsfullhet 

Flera av våra respondenter berättade om deras värdegrundsdagar där det primära syftet 

var att skapa gemenskap mellan eleverna på skolan, detta genomfördes genom att bilda 

grupper som var klassöverskridande så att alla elever blandades. Denna vilja att skapa 

gemenskap syns även i fadderverksamheterna på skolorna. Två av respondenterna 

berättar hur de får eleverna delaktiga redan på morgonen, genom att börja dagen 

tillsammans med eleverna. Under denna tid kan personalen även fånga upp elever som 

visar ett sämre humör eller beteende, och på detta sätt ökar lusten att vara i skolan. 

 

Meningsfullheten i KASAM innebär att en människa har en känsla av att livet har en 

mening (Antonovsky, 2005). Ur ett skolperspektiv innebär meningsfullheten att eleven 

ser ett värde i att gå till skolan och att det är något som är viktigt för hen (Iwarsson, 2007). 

Analysmodellen redogör hur meningsfullhet i skolan kan representera delaktighet, lust, 

gemenskap och mening (Björklund, 2011). 

 

8.3 Hanterbarhet 

Flera av våra respondenter arbetar för att eleverna ska känna sig trygga på skolan, vilket 

leder till att eleverna får en känsla av kontroll. Arbetet med trygghet yttrar sig på olika 

sätt, genom både trivselenkäter och trygghetsvandringar, där eleverna får vara med och 

avgöra vilka platser som är otrygga. Genom det får eleverna sin röst hörd, och då även 

kontroll samt att det visar på det proaktiva synsättet. Många respondenter hävdar att de 
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flesta eleverna är öppna och vågar komma och berätta för någon vuxen så fort de har 

blivit utsatt för mobbning. Detta innebär att eleverna oftast känner en trygghet på skolan, 

och tillit till personal. Det kan även antyda att de har en bra självkänsla och är i kontroll. 

 

Hanterbarhet innebär att individen kan behöva vissa resurser att känna tillit till då det 

uppstår motgångar i livet. En individ med en hög känsla av hanterbarhet har lättare att 

hantera svåra situationer, och har förståelse för att hen inte alltid kommer må dåligt. En 

låg känsla av hanterbarhet kan istället innebära att individen känner sig som ett offer av 

omgivningens omständigheter (Antonovsky, 2005). Utifrån ett skolperspektiv kan 

hanterbarhet handla om hur en elev hanterar skolan utifrån de resurser hen besitter, men 

också utifrån de resurser som finns tillgängliga i skolan (Iwarsson 2007). Under 

hanterbarhet i analysmodellen redovisas följande begrepp: känsla av kontroll, positiv 

självkänsla och proaktivt synsätt (Björklund 2011). 
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9 Diskussion 
 

9.1 Metoddiskussion 

Vårt primära syfte med studien var att få en ökad förståelse för vad elevhälsan gör för 

elever som blir utsatta för mobbning, och med tanke på det hade vi kunnat utöka 

litteraturgenomgången med mer fakta kring förebyggande och åtgärdande insatser. 

Istället har vi fokuserat vår litteraturgenomgång på vårt andra syfte som är att ta reda på 

hur elevhälsan uppfattar mobbning och vad de ser för konsekvenser och faktorer av 

mobbning. Med en utökad litteraturgenomgång hade vi kunnat få en mer djupgående 

diskussion kring insatserna. 

 

Till en början var det inte problematiskt att få tag i intervjupersoner, men efter två 

genomförda intervjuer fick vi inte fler svar från de eventuella intervjupersonerna som vi 

hade kontaktat. När vi sedan började kontakta intervjupersoner i en annan stad fick vi 

snabbt svar, och genomförde effektivt resterande intervjuer. Vi spelade in alla våra 

intervjuer genom röstmemo på mobilen, detta gick bra i alla fall utom ett. En av våra 

intervjuer ville inte spelas upp och hela ljudfilen försvann. Efter flera insatser för att rädda 

filen förstod vi att det inte skulle gå. Vi fick kontakta denna intervjuperson igen och 

genomförde då en telefonintervju, en nackdel med telefonintervju är att det personliga 

mötet försvinner. 

 

Vi anser att vi hade kunnat få ett mer djupgående och bredare resultat om vi hade 

genomfört fler intervjuer, framförallt i olika kommuner runt om i landet, då våra 

intervjuer hölls i grannkommuner. Eftersom vi ville träffa våra intervjupersoner 

personligen så fokuserade vi på att finna skolor i närheten, med tanke på att vi hade en 

bristande tidsram för att åka längre bort och hålla intervjuer. Vårt resultat hade även 

kunnat förbättras om vi hade intervjuat fler professioner som arbetar inom elevhälsan, 

samt intervjuat fler personer som har längre erfarenhet av arbetet. Vi anser dock att 

materialet från fem intervjuer är tillräckligt för att besvara studiens frågeställningar. 

 

Samtyckeskravet och informationskravet fanns det inga större problem med att uppnå 

med tanke på att vi informerade våra intervjupersoner i missiv två vad som gäller 

angående syfte, frivillighet och deras deltagande. Nyttjandekravet var inte heller 

problematiskt då vi endast använde den data som samlades in till just denna studien. 

Konfidentialitetskravet var lite svårare att uppnå då vi intervjuade två personer som 

delade kontor och hade väldigt nära kontakt, samt två som jobbade i samma 

elevhälsoteam. Detta innebär att de hade förståelse för att den andre skulle delta i studien, 

då de nämnde för oss att de hade pratat med varandra angående deras deltagande i vår 

studie. Deras kontaktuppgifter har vi inte gett ut till någon obehörig, och inspelningarna 

av intervjuerna sparades i en av våra mobiltelefoner där ingen obehörig kunde nå dem. 

 

Trovärdighet finns i vår studie då vi har följt de regler som finns inom forskning och för 

att våra intervjupersoner kommer att få ta del utav vårt slutgiltiga resultat. Med tanke på 

att alla våra respondenter gav liknande svar på frågorna anser vi att studien kan vara 

överförbar om den skulle göras i en annan kontext, dock hade överförbarheten varit högre 

om fler intervjupersoner deltagit. Eftersom vi har redogjort för vår forskningsprocess i 

metoddelen och varit sanningsenliga om det, är vår studie pålitlig. Vi har i största möjliga 
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utsträckning varit objektiva i vår studie genom att inte lägga in våra subjektiva tankar, 

och därmed uppnått delkriteriet möjlighet att styrka och konfirmera.  

 

9.2 Resultatdiskussion 

Enligt Skolverket och Socialstyrelsen (2010) så ska elevhälsan arbeta utifrån ett 

hälsofrämjande förhållningssätt och ett salutogent perspektiv. Deras arbete ska vara både 

förebyggande och åtgärdande, det förebyggande arbetet finns till för att uppmärksamma 

elever som ligger i riskzon för att bli utsatta av mobbning, medan det åtgärdande finns till 

när konflikter har uppstått och insatser behövs sättas till. Utifrån vårt resultat kan vi tyda 

att elevhälsan följer Skolverkets vägledning och arbetar förebyggande och åtgärdande på 

flera olika sätt.  

 
9.2.1 Elevhälsans kännedom av mobbning  

Alla våra respondenter uppfattade det som att de får kännedom av en stor del av 

mobbningen som skedde på skolan, och detta främst för att eleverna vågar vara öppna 

och berätta för skolpersonalen om det som händer på skolan. Den största anledningen till 

att eleverna vågar berätta är för att de känner en tillit till sin lärare eller annan personal på 

skolan. Om eleverna, oavsett om de är utsatta eller vittne till mobbning, har tillit till 

skolpersonalen vågar de berätta om mobbningen som skett. Utan denna tillit från eleverna 

kan personalen missa mycket som händer på skolan. 

 

Unnever och Cornell (2004) kommer i sin artikel fram till att elever oftast väljer att inte 

berätta om att de har blivit utsatta för mobbning. De som hade en hög sannolikhet att 

berätta var de som blev systematiskt utsatta, och inte de som blev utsatta ett fåtal gånger. 

En viktig faktor som var sammankopplad till elevers vilja att berätta var skolklimatet. Om 

skolan var tydliga med att framföra att mobbning är något oacceptabelt fanns det en större 

chans att eleverna skulle berätta om mobbningen de upplevt (Unnever & Cornell, 2004).  

 
9.2.2 Faktorer som bidrar till mobbning 

Vårt resultat visade på att det både fanns, och inte fanns faktorer som bidrog till att en del 

elever hade större chans att bli utsatta. Den faktorn som var gemensam hos 

respondenterna var ett avvikande beteende eller sociala svårigheter. Det kunde handla om 

att eleven var lättirriterad, hade svårt att följa regler eller inlärningssvårigheter. Att en 

elev inte hade en känsla av sammanhang eller tillhörighet i skolan och till andra elever 

var också en faktor som kunde bidra. Detta kan kopplas till vad Lagerlöf (2017) säger om 

passivt och provokativt utsatta elever. En passivt utsatt elev visar osäkerhet och att denna 

inte kommer hämnas då hen är tillbakadragen och känner sig misslyckad. De provokativa 

kan istället med deras provocerande beteende bidra till mobbning, exempelvis 

aggressivitet oroligt beteende. Även i Beckman & Hagquist (2016) nämns det att olika 

personlighetsdrag hos elever kan bidra till att de blir utsatta, det kan vara att eleven har 

en låg social status och har problem med den sociala interaktionen (Beckman & Hagquist, 

2016).  

 

En av respondenterna berättar att hen inte ser faktorer som utmärker de utsatta eleverna. 

De som blir utsatta kan vara allt ifrån mycket ensamma barn som är lättare att ge sig på 

men också de som har en god social relation till de andra eleverna. Detta kan tyda på att 

elever som blir utsatta inte nödvändigtvist har sociala svårigheter. En annan 

respondentent berättar att hen inte kan se någon faktor hos de som blir utsatta, utan det 

finns faktorer hos de som utsätter. Familjeförhållanden och miljöpåverkan kan vara 
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faktorer, samt hur eleven mår som påverkar elevens beteende mot andra. Detta instämmer 

även Lagerlöf (2017) med då hon hävdat att elever som utsätter andra för mobbning tycks 

ha en problematisk hemmiljö samt ett häftigt temperament (Lagerlöf, 2017). 

 
9.2.3 Konsekvenser av mobbning 

Tidigare forskning har visat på att mobbning kan leda till hög skolfrånvaro, elever kan 

vara rädda för att misslyckas under lektionerna och att detta ska leda till ytterligare 

trakasserier (Skolverket, 2010). I vårt resultat visar det sig att detta stämmer. Att vägra gå 

till skolan och sjunkande betyg var den främsta konsekvensen våra respondenter berörde. 

En annan konsekvens som nämndes var dåligt mående, att eleverna som blir utsatta 

känner sig otrygga och inte mår bra. Hallberg (2016) redogör för att barn som blir 

mobbade kan lida av depression, ångest och dålig självkänsla, men också att mobbningen 

kan gå ut över skolresultaten. Det redogörs också för att den utsatta eleven kan få en 

aggressiv reaktion och då visar känslor utåt, men också en passiv reaktion då eleven 

vänder sina känslor inåt (Hallberg, 2016). Detta berättar även en av våra respondenter, att 

en del elever fungerar väldigt väl utåt sett men mår väldigt dåligt på insidan.  

 
9.2.4 Elevhälsans resurser 

I vårt resultat framkom det delade meningar om behovet av resurser. En del respondenter 

nämnde att deras resurser är tillräckliga, medan andra önskade mer. Den resursen som 

togs upp var personalstyrkan och en av respondenterna berättade att det hade skett 

nedskärningar i personalstyrkan på en av skolorna som hen var kurator på och där kunde 

hen se att kränkningsanmälningar ökade kraftigt. Hen hävdar att det alltid behövs mer 

personal, inte bara i elevhälsan utan på hela skolan. Detta går hand i hand med det som 

Linblad och Backlund kom fram till i sin fokusgruppsintervju där skolkuratorerna 

diskuterade att de hade för lite resurser för att kunna prioritera det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet, eftersom de redan hade svårt med att få till de regelbundna samtal 

som de redan hade med elever (Linblad & Backlund, 2017). En annan respondent tyckte 

att det inte behövdes mer resurser i form av personal i elevhälsan, utan att de som redan 

jobbar med att förebygga mobbning skulle vara mer engagerade. Resultat visar även en 

önskan om att kuratorn på skolan ska vara mer lättillgänglig, och inte endast vara på plats 

ett par dagar i veckan.  

 
9.2.5 Förebyggande insatser 

Linblad och Backlund (2017) tar upp förebyggande insatser skolkuratorer nämnt. 

Trygghetsteam, mer arbete inom klasserna och mer närvaro i skolans lokaler var insatser 

som nämndes (Linblad & Backlund, 2017). I resultatet kan vi se att dessa insatser 

används. Att öka tryggheten i skolan var ett återkommande tema i intervjuerna. Detta 

yttrade sig i rastfaddrar, fadderverksamhet och ökad närvaro på raster. 

Fadderverksamheten finns till för att skapa en trygghet på rasterna för alla elever, och för 

att de yngre eleverna ska få en relation med de äldre och inte känna sig rädda. Detta bidrar 

till en minskning av mobbning under rasterna. Även rastfaddrarna är till för att öka 

tryggheten på skolgården under rasterna, då kommer pensionärer för att vara med på 

rasterna för att hjälpa personalen med att hålla koll på eleverna och minska risken för att 

kränkningar sker. För att kartlägga platser på skolan där flest elever blir utsatta för 

mobbning, görs trygghetsvandringar. Då kartlägger man de platser som är mest otrygga, 

och utefter det placerar mer personal på dessa områden. Ett annat sätt att kartlägga otrygga 

platser är med hjälp utav trygghetsenkäter som eleverna får svara på, svaren från 
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enkäterna visar var eleverna känner sig mest otrygga, utifrån svaren prioriterar man att 

personal närvarar på dessa otrygga platser. 

 

En plan som tas upp i vårt resultat för att förebygga mobbning var ett projekt som hette 

“drömhuset”. Där tog elevhälsan fram material till klasslärarna som innebär att de skulle 

diskuterade olika ord, exempelvis medkänsla, och deras innebörd. Även temadagarna är 

något som elevhälsan tar fram och planerar. Enligt Skolverket och Socialstyrelsen (2016) 

ska elevhälsan arbeta hälsofrämjande, och ett exempel på det hälsofrämjande arbetet är 

att ta fram olika planer mot kränkande behandling (Skolverket & Socialstyrelsen 2016).  

 

Beckman och Hagquist (2016) redogör för olika typer av arbetssätt för att arbeta mot 

mobbning, ett kollektivistiskt och ensamt arbete. Det kollektivistiska arbetet innebär att 

personal arbetar tillsammans och ofta i ett generellt preventionsarbete. Att ha ett ensamt 

arbetssätt innebär att arbeta individuellt med eleverna och inte i någon arbetsgrupp 

(Beckman & Hagquist, 2016). 

 

Det främsta kollektivistiska arbetet som kommer fram i vårt resultat är 

värdegrundsarbetet. Elevhälsan tar fram temadagar för att arbeta med värdegrunden på 

skolan. Under dessa dagar blandas alla elever och klasser på skolan för att skapa en bättre 

sammanhållning och bättre miljö i skolan mellan eleverna men också lärarna. Dagarna 

består av diverse aktiviteter och övningar för att skapa en gemensamhet på skolan och för 

att alla ska känna sig trygga, men också för att lära känna nya personer. Det finns även 

värdegrundsarbete som är fokuserade på klasser och görs i klassrummen. Dessa arbeten 

genomförs för att skapa en förståelse till varandra i klassen, att klargöra vad som är ett 

okej beteende och vad som inte är. Dessa arbetena var uppskattade, både från eleverna 

men också från lärarna som kunde se en stor skillnad på deras klasser efter 

värdegrundsarbetet. Alla dessa arbeten och projekt kan kopplas till det kollektivistiska 

arbetet. Dock kan dessa dagar få en motsatt effekt om de inte görs korrekt. De elever som 

redan känner sig utanför kan få en känsla av att vara ännu mer utanför och utsatta under 

dessa dagar. Det kan på detta sätt få en kontraproduktiv effekt. 

 

Det kollektivistiska arbetet yttrar sig även genom ett projekt som heter “dumpa orden”. 

All personal och alla elever på skolan har tillsammans beslutat om vilka ord man inte 

längre ska säga till varandra, för att få ett bättre språkbruk på skolan och för att elever inte 

ska bli kallade ord som de kan känna sig kränkta av. Det yttrar sig även genom ett annat 

arbete som finns till för att fånga upp eleverna direkt på morgonen med hjälp av musik 

och social interaktion. På detta sätt kan personalen tidigt på dagen fånga upp elever som 

visar ett sämre beteende innan det blir en konflikt. 

 
9.2.6 Åtgärdande insatser 

Den åtgärden som våra respondenter hävdar görs först efter en kränkning har skett är en 

kränkningsanmälan. I anmälan fyller de i vad det är som har skett för att få en helhetsbild 

över situationen, detta får de genom att prata med alla parter inblandade. Sedan skickas 

anmälan in till rektorn som sätter in en åtgärdande insats och skickar sedan vidare till 

huvudmannen. Detta innebär att alla våra respondenter gör som det står i skollagen, där 

det framkommer att när personalen får kännedom om att en elev har blivit utsatt för en 

kränkande handling är personalen skyldig att anmäla detta genom en kränkningsanmälan. 

Anmälan ska sedan skickas till rektorn som sedan skickar den vidare till huvudmannen, 
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som i sin tur gör en utredning. Rektorn ska även vidta åtgärder för att förhindra kränkande 

behandling (Skollagen, SFS 2010:800).  

 

Stödsamtal är den främsta åtgärdande insatsen som görs, både med de som blivit utsatta 

men även med de som har utsatt. Detta för att få en helhetsbild över situationen, för att 

sedan sätta sig ner med alla parter och lösa konflikten med hjälp av samtal. Under dessa 

samtal är det viktigt att ha med en vuxen som eleverna har förtroende och respekt för. 

Exempelvis kan detta vara lärarens roll, eftersom de möter eleverna dagligen och har en 

nära kontakt. Skolverket och Socialstyrelsen (2016) nämner stödjande samtal som en 

viktig åtgärdande insats när konflikter uppstår.  

 

I vårt resultat belyser respondenterna vikten av att engagera vårdnadshavare i konflikten 

som har uppstått mellan eleverna, och det gäller både för vårdnadshavare till de elever 

som utsätter och för de elever som har blivit utsatta. Frisén, Hasselblad och Holmqvist 

(2012) hävdar i sin studie att sannolikheten för att mobbningen skulle upphöra var större 

om de som var utsatta var yngre än 13 år och fick stöd av sina föräldrar. 

 

9.3 Slutsatser 

Utifrån studiens resultat kan vi dra slutsatsen att samtliga respondenter arbetar både 

förebyggande och åtgärdande mot mobbning utifrån ett salutogent perspektiv. De 

viktigaste förebyggande insatserna är värdegrund- och trygghetsarbete. Elevhälsan har 

visat ett stort engagemang i att öka tryggheten på de skolor vi varit på, detta för att en 

otrygg skolmiljö leder till större risk för kränkningar och mobbning. I vårt resultat visar 

det sig också att elevhälsan lägger mycket tid på det åtgärdande arbetet, där samtliga 

respondenter betonar vikten i samtal med eleverna. Hur viktigt det är med kommunikation 

för att lösa konflikter och öka förståelsen för varandra. Men också den betydelsefulla 

rollen vårdnadshavare och föräldrar spelar när dessa konflikter uppkommer. Det var 

tydligt att respondenterna hade svårigheter med att se faktorer som bidrog till att elever 

blev utsatta för mobbning, men det viktigaste som kom fram i resultat om faktorerna var 

ett avvikande beteende. Detta avvikande beteendet kunde bero på sociala svårigheter, 

inlärningssvårigheter och aggressivitet. Detta gällde både för elever som blev utsatta men 

också för de som utsatt andra elever. Konsekvenserna av att bli utsatt för mobbning 

påverkade främst skolan. En hög skolfrånvaro och sämre skolbetyg var den tydligaste 

konsekvensen, men även ett dåligt mående som yttrade sig på olika sätt bland eleverna. 

 

9.4 Pedagogiska implikationer 

Som socialpedagog anser vi att det är viktigt att veta hur man arbetar med barn, och barn 

i konflikter. Det resultat vi fått fram kan appliceras på det socialpedagogiska arbetet i 

praktiken. Med hjälp utav det förebyggande och åtgärdande arbetet kan en socialpedagog 

skapa en säker och trygg skolmiljö för elever på skolan. Vi anser att det även är viktigt 

att en socialpedagog är medveten om både vilka faktorer som kan göra att en elev ligger 

i riskzon för att bli utsatt för mobbning, men också veta vad för konsekvenser mobbningen 

kan ge ett barn, detta för att veta hur man som socialpedagog kan jobba inkluderande med 

barn som blivit utsatta för mobbning (Cederlund & Berglund, 2014). 

 

9.5 Framtida forskning 

Studiens resultat visar att det finns faktorer hos en del elever som gör att de ligger i riskzon 

för att bli utsatta för mobbning. I vidare forskning hade vi velat se mer och ny relevant 
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forskning kring dessa faktorer, då vi av egna erfarenheter anser att faktorerna har stor 

betydelse för att elever blir utsatta eller ej. Vi hade även velat se ytterligare forskning 

kring detta eftersom våra respondenter inte uppgav några specifika faktorer utan ansåg att 

alla kan bli utsatta för mobbning. 

 

Vidare forskning hade vi också velat se kring åtgärdande insatser, och hur man kan 

utveckla dem. Våra respondenter berättade mycket om stödsamtal, vilket även vi tycker 

är en bra och viktig insats. Däremot anser vi att det hade varit intressant att ta reda på 

ytterligare insatser, speciellt insatser som kan användas när stödsamtal inte räcker till. 
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Bilaga 1 – Missiv ett 
 

Hej 

Vi är två studenter som läser inom programmet ”Pedagogik med inriktning mot 

ungdoms- och missbruksvård” 180hp, vid Linnéuniversitetet, Växjö. 

 

Vi kontaktar er med anledning av den C-uppsats vi planerar att skriva om elevhälsans 

arbete mot mobbning. När det gäller detta anser vi att er kunskap och erfarenhet skulle 

vara mycket intressant att ta del av. Detta skulle vi vilja göra genom intervjuer med 

personal från elevhälsan.  

 

I vårt uppsatsarbete har vi handledning av en lärare med stor erfarenhet av uppsatsarbete 

och som lägst har magisterexamen – vilket också examinationerna har. Detta kan ses 

som en kvalitetsgaranti, både vad det gäller uppsatsens innehåll och etiska aspekter.  

 

Vill ni medverka i en intervju till vår uppsats kan ni maila oss så vi kan bestämma tid 

och dag för intervju. Har ni några frågor så är det bara att kontakta oss och fråga. 

 

Med vänlig hälsning 

Anna Sjöö, as224ne@student.lnu.se 

Sofia Ankargren, sa223iv@student.lnu.se  

 

Handledare: Nina Modell 
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Bilaga 2 – Missiv två 
 

 

Inom all vetenskaplig forskning finns det etiska riktlinjer. De vi använder oss av är de 

som presenteras av Vetenskapsrådet. För att göra allt vi kan för att ditt deltagande i vår 

studie ska var etiskt riktigt vill vi visa dig dessa riktlinjer. 

 

Informationskravet – innebär att du som deltagare ska vara införstådd med studiens 

syfte och tekniken för datainsamling. Det innebär att du ska veta vilka vi är, vilken 

utbildning vi går och var du kan nå oss. Dessutom innebär det att du ska veta att ditt 

deltagande är helt frivilligt och att du när som helst kan bestämma dig för att inte delta 

längre. 

 

Samtyckeskravet – innebär att ditt deltagande bygger på ditt samtycke. Är det någonting 

du inte gillar så diskuterar vi det och finner nya alternativ. 

 

Konfidentialitetskravet – innebär att ingen, förutom vi, kommer att kunna förstå att det 

är just du som deltagit vår studie. 

 

Nyttjandekravet – innebär att du ska vara helt införstådd i vad studien kommer att 

användas till, dessutom har du rätt till att läsa det färdiga resultatet innan det publiceras.  

 

Vi hoppas att du med detta ser fram emot att delta i vår studie. För oss är det särskilt 

viktigt att du vill dela med dig av dina erfarenheter till oss – då det är just dem vi 

intresserar oss för. 

 

Mvh 

Anna Sjöö, as224ne@student.lnu.se 

Sofia Ankargren, sa223iv@student.lnu.se 
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Bilaga 3 - Intervjuguide 
1. Vill du berätta lite om ditt arbete?   

 

2. Hur definierar ni mobbning på denna skola?  

 

3. Vad kan ni se för olika faktorer hos elever som blir utsatta? 

 

4. Vilka insatser använder ni er av för att förebygga mobbning på skolan? Ge exempel. 

 

5. Hur mycket av mobbningen som pågår får ni kännedom av? 

 

6. Vad har du sett för konsekvenser av mobbning? 

 

7. Hur allvarlig brukar mobbningen hinna bli innan ni blir involverade? Eller blir ni 

involverade direkt?  

 

8. Vilka insatser brukar ni använda er av när ni har blivit involverade?  

 

9. Anser du att ni har tillräckligt med resurser för att kunna arbeta både förebyggande 

och aktivt mot mobbning?  

- Om nej: Vad hade ni velat ha för att kunna förbättra arbetet?  

 

10. Har du något du vill tillägga som du tycker är viktigt att vi får med oss?
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