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ABSTRACT

Authors: Rebecca Petersson and Sara Svensson
Title: Bullying in the modern society: Seven welfare officers’ experiences of the secondary 
schools’ work and responsibility in the issue of bullying. [ Mobbning i det moderna samhället. 
Sju kuratorers upplevelser av högstadieskolors arbete och ansvarstagande i mobbningsfrågan ]
Supervisor: Barbro Blomberg
Assessor: Rickard Ulmestig

The aim of this study was to increase our understanding of how secondary schools handle the 
different forms of bullying in different arenas. The questions we were asking us was how
schools work to prevent and treat against bullying based on plans of action, how the schools 
are responsible in the bullying issues and how the schools and welfare officers have taken 
account of sex linkage in bullying issues. Our study is based on the result from seven
qualitative semi- structured interviews with secondary school welfare officers in Sweden. 
The study results show that traditional form of bullying takes place through verbal assault, 
physical violence, ostracism and glances. Welfare officers coincide that there are gender 
differences in the approach of bullying. In traditional bullying, girls tend to perform the 
invisible bullying in the form of ostracism and glances while the boys are more represented in 
the physical bullying and verbal abuse. The results show that some welfare officers believe 
that boys and girls bully different amounts on the Internet; girl’s count as overrepresented. 
The schools’ work against bullying looks similar; they talk about bullying in classes, they 
have theme days to increase the community, and they have safe walks, secret notes and peers 
and break guards. All welfare officers agree that cyber bullying has increased in recent years 
and many of them believe that the bullying that earlier occurred in the school corridors has 
been moved to the Internet. All schools have designed plans of action against bullying and the 
plan is used in the prevention and treatment purpose. The Welfare officers think that cyber 
bullying is the parents’ responsibility since it takes place at leisure but since the cyber 
bullying often affects students in school, the school takes responsibility anyway and tries to 
sort it out between students.

Keywords: School welfare officer, traditional bullying, cyber bullying, plan of action, 
responsibility, bureaucratic organization and genus.

Nyckelord: Skolkurator, traditionell mobbning, nätmobbning, likabehandlingsplan, ansvar, 
byråkratisk organisation och genus.
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Förord 
Vår hösttermin började med att hitta ett bra uppsatsämne inför vår kandidatuppsats. Det vi 

från början ville skriva om har förändrats några gånger fram till det slutliga resultatet. Vi har 

på alla sätt försökt att lära oss så mycket som möjligt under terminen som gått och har valt att 

hålla en positiv inställning genom uppsatsen. Vi var från start medvetna om att det kunde bli 

kämpigt och stressigt om vi hamnade efter så vi var fast beslutna om att hålla ett bra tempo 

genom skrivandet så att vi inte skulle riskera att få sitta och skriva sista dagen innan 

inlämning. Vi vill därför först och främst tacka varandra för ett gott samarbete i 

uppsatsskrivandet och alla de timmar vi spenderat med kaffekopparna och hysteriska skratt 

som tenderat att uppstå efter långa dagar med skrivande.

Vi vill tacka de två handledare som följt vår väg från uppsatsens början. Tack Peter Hultgren 

som handledde oss till en idé vi kunde ty oss till och för din hjälp i arbetet mot en fungerande 

uppsatsplan. Vi vill självklart tacka vår huvudhandledare Barbro Blomberg som följt vår väg 

genom skrivandet på uppsatsen. Tack! 

Vi vill rikta ett stort tack till de sju kuratorer runt om i södra Sverige som tagit sig tid till att 

medverka i våra intervjuer kring mobbningsfrågan. Utan er hade det inte gått!

Vi vill även tacka familj och vänner som haft överseende med att mycket tid den senaste tiden 

kretsat kring en enda sak, mobbning och skrivande.

Rebecca Petersson & Sara Svensson 

Ljungby 2013
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1 Inledning

Det är ingen självklarhet att alla barn och ungdomar är trygga i skolan. Verbala kränkningar, 

fysiska slag, utfrysning och förlöjligande kan alla samlas under en och samma kategori som 

de flesta av oss känner till – mobbning. Mobbning har inte alltid varit uppmärksammat och 

det var först på 1960-talet som det i ett skandinaviskt sammanhang uppfattades som ett socialt 

problem i samhället (Larsson, 2010). Då vi inriktar oss på socialt arbete anser vi att mobbning

kan ses som ett socialt problem för att en person som blir utsatt för återkommande 

kränkningar hamnar i ett utsatt läge och offret kan drabbas av psykisk ohälsa, självdestruktivt 

beteende eller känna sig mindervärdig. Mobbning som ett socialt problem kan argumenteras 

utifrån olika aspekter. En aspekt är att ett socialt problem anses vara oacceptabelt av

samhället, vilket vi kan anta att mobbning är. Larsson (2010) menar även att ett socialt 

problem kan och bör åtgärdas samt att ett socialt problem ligger i samhällets ansvar att 

åtgärda (ibid). Mobbning uppfattas idag som fullt möjligt att förebygga och åtgärda och det 

finns idag lagar och regler som förtydligar skolors skyldighet att ha upprättade 

likabehandlingsplaner mot mobbning.

En av mobbningens största arena har sedan en lång tid tillbaka delvis varit skolan. I och med 

samhällsutvecklingen och all teknologisk utveckling som där tillkommer har mobbningen nu 

även tillkommit på ytterligare en arena – Internet (Slonje, m.fl, 2012). På skolans arena sker 

den traditionella mobbningen ansikte mot ansikte medan nätmobbning sker på fritiden, 

vanligtvis i hemmet via internet och telefon (Law, m.fl, 2011) Till skillnad från den 

traditionella mobbningen i skolan så innebär nätmobbning att kränkningarna och 

diskrimineringarna kan förfölja den utsatta personen hem (Slonje, m.fl, 2012).

På en skola finns det som känt både pojkar och flickor vilket forskare tagit i beaktning och 

därmed studerat mobbningsformerna på de två olika arenorna utifrån genus. Forskare har 

utifrån genusfrågan intresserat sig för huruvida flickor eller pojkar tenderar att antingen 

använda sig av nätmobbning eller traditionell mobbning. Kowalski och Limbers (2007) 

forskningsresultat visar att det finns en könsbundenhet mellan de två olika arenorna, där 

nätmobbning domineras av flickor och där pojkar är mer benägna att mobba på ett 

traditionellt vis (ibid). Slonjes m.fl. (2012) resultat visar däremot att det inte finns någon 

könsskillnad gällande vilka som mobbar på de olika arenorna (ibid).
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Sedan 2009 regleras grundskolans ansvar gentemot barnens trygghet i skolan med 

diskriminering och kränkning i fokus i den nya Diskrimineringslagstiftningen (SFS 2008:567) 

samt i Skollagen (SFS 2010:800). Eftersom att barn och ungdomars elektroniska användning 

troligtvis inte kommer att minska med tiden så anser Kowalski och Limber (2007) att det är 

av stor vikt att öka uppmärksamheten kring fenomenet nätmobbning. Samma forskare 

poängterar även att det finns en kunskapslucka för hur både traditionell- och nätmobbning ska 

förebyggas och åtgärdas av skolan (ibid). Vidare har vi studerat forskning som visar att det 

inte finns några bevis för att den traditionella mobbningen och nätmobbning fungerar likadant 

och strategier som skolor använder i arbetet mot mobbning ifrågasätts därför (Law, m.fl, 

2011).

Vår förförståelse kring mobbning är våra egna erfarenheter från skoltiden. Vi minns hur 

flickor oftare mobbade verbalt och frös ut andra flickor medan pojkarna använde fysiskt våld 

och grövre språk. En del saker som vi såg när vi gick i högstadiet har vi inte förrän nu, när vi 

är äldre och blickat tillbaka, insett ha varit mobbning. Vår förförståelse och hypotes är även

att nätmobbning har ökat bland högstadieelever, främst bland flickor, i takt med att teknologin 

utvecklats.

1.1 Problemformulering

Eftersom tidigare forskning tydligt uttrycker att det finns en kunskapslucka för hur både 

traditionell- och nätmobbning ska förebyggas och åtgärdas av skolan (Kowalski & Limbers, 

2007) anser vi det relevant att intervjua kuratorer på högstadieskolor kring skolornas arbete i 

mobbningsfrågan. Det är även av vikt att studera området då forskarna menar att 

nätmobbningen inte kommer att avta då barn och ungdomars elektroniska användning 

säkerligen inte kommer att minska med åren (ibid). För att få en ökad förståelse för hur den 

nya mobbningsproblematiken med nätmobbning ska hanteras är det viktigt att 

uppmärksamma ämnet. Med tanke på att mobbning idag enligt litteraturen ses som ett socialt 

problem (Larsson, 2010) och med våra egna erfarenheter och föreställningar, anser vi det 

viktigt att undersöka hur kuratorer och högstadieskolor arbetar förebyggande och åtgärdande 

mot mobbning. 

Forskning som jämfört de olika arenorna och mobbningsformerna menar att det inte finns 

bevis för att traditionell mobbning och nätmobbning fungerar likadant och därmed ifrågasätts 



7

de strategier som skolor använder i arbetet mot mobbning (Law, m.fl, 2011). Utifrån detta 

frågar vi oss hur skolornas likabehandlingsplaner är uppbyggda samt hur skolans ansvar ser 

ut, dels då det handlar om enbart nätmobbning elever emellan på fritiden och dels då det 

handlar om traditionell mobbning kombinerat med nätmobbning.

Kowalski & Limbers (2007) och Slonjes, m.fl, (2012) visar ett intresse för könsbundenheten 

kring de olika mobbningsformerna i sina studier (Kowalski & Limbers, 2007 och Slonje, m.fl, 

2010). Detta har ökat vårt intresse att undersöka hur kuratorerna på sju olika högstadieskolor i 

södra Sverige har uppmärksammat mobbning ur ett genusperspektiv.  

1.2 Syfte

Studiens syfte är att öka förståelsen för hur högstadieskolorna hanterar arenornas 

mobbningsformer utifrån kuratorernas upplevelser och erfarenheter samt utifrån de lokala 

likahandlingsplanerna.

1.3 Frågeställningar

- Hur arbetar skolorna med att förebygga och åtgärda arenornas olika mobbningsformer 

utifrån likabehandlingsplanerna?

- Hur upplever kuratorerna att skolorna tar ansvar i arbetet mot mobbing på de två

arenorna?

- På vilket sätt kan vi urskilja att kuratorerna och skolorna har tagit hänsyn till 

könsbundenheten i mobbningsfrågan?

1.4 Bakgrund 

I detta bakgrundskapitel är vår ambition att lyfta fram delar som skolans organisation och 

lagar samt olika anti-mobbningsmetoder.

1.4.1 Skolan som organisation och dess lagar

Sedan 2009 regleras barns rätt till likabehandling i Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) 

samt i Skollagen (SFS 2010:800). Enligt 2 kap 2§ Skollagen (2010:800) är kommuner 

huvudmän för grundskolan och i varje kommun ska det finnas en eller flera nämnder som ska 

fullgöra kommunens uppgifter enligt Skollagen. Enligt 6 kap 6-10§§ Skollagen (2010:800) är 

det huvudmannen som ska se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka 
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kränkande behandling av elever. Huvudmannen bär ansvaret för att det genomförs åtgärder 

för att förebygga och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling. En 

likabehandlingsplan ska upprättas årligen och innehålla de åtgärder som behövs för att 

förebygga och förhindra kränkande behandling av elever. All personal på skolan som får 

kännedom om någon form av kränkande behandling är skyldiga att anmäla detta till rektorn. 

Rektorn får enligt 2 kap 10§ Skollagen (2010:800) delegera ut uppgifter till anställd eller 

uppdragstagare, som har kompetens och erfarenhet, att fullgöra enskilda ledningsuppgifter 

och besluta i frågor som rektorn annars beslutar i (SFS 2010:800).

Skolkuratorernas roll på skolorna har ökat och det är idag ett krav att en kurator finns 

tillgänglig på varje högstadieskola. 2 kap 25§ Skollagen (2010:800) uttrycker att elevhälsan 

ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. För 

detta ska det finnas tillgång till skolläkare, psykolog, skolsköterska och kurator. Lärarens 

ansvar är enligt 2 kap 13§ Skollagen (2010:800) att bedriva undervisning på skolan (SFS 

2010:800) Enligt 5 kap 3-5§§ Skollagen (2010:800) ska utbildningen utformas på ett sådant 

sätt att alla elever tillförsäkras en trygg skolmiljö med studiero. Varje skola ska även ha 

ordningsregler som ska utformas under medverkan av elever. Gällande disciplinen och andra 

särskilda åtgärder får rektorn och lärare enligt 5 kap 6§ Skollagen (2010:800) vidta 

omedelbara eller tillfälliga åtgärder som är befogade för att tillförsäkra elevernas trygghet och 

studiero eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. Åtgärder 

kan vara utvisning, kvarsittning, tillfällig omplacering, tillfällig placering vid en annan 

skolenhet, avstängning och omhändertagande av föremål (SFS 2010:800).

1.4.2 Ett urval av skolors metoder mot mobbning 

Likabehandlingsplan

Skolor har olika handlingsplaner för olika behov i skolan. Likabehandlingsplanen är den plan

som behandlar kränkande behandling och därmed mobbning mellan elever. Enligt 6 kap 8§

Skollagen (2010:800) och 3 kap 16§ Diskrimineringslagen (2008:567) regleras det att skolor 

ska ha en upprättad likabehandlingsplan i arbetet mot kränkande behandling. 

Likabehandlingsplanen ska revideras inför varje nytt läsår utefter de behov varje skola har. 

Planen kan, men behöver nödvändigtvis inte, utformas i ett samarbete mellan rektor, elevhälsa 

och lärare. Även elever och föräldrar kan göras delaktiga i arbetet med planen (SFS 

2010:800).
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Skolverkets (2012) Allmänna råd och anvisningar i arbetet mot diskriminerande och 

kränkande behandling är en författningssamling av de viktiga lagarna som ska ligga till grund 

då en likabehandlingsplan utförs. Samlingen ska ge riktlinjer för skolornas utformande av 

planen. Enligt författningssamlingen ska likabehandlingsplanen ses och användas som ett 

levande dokument och ska därför utformas på ett sätt där den inte endast blir en så kallad 

”hyllvärmare”. Därmed är det viktigt att planen innehåller mål och riktlinjer som alla kan 

förstå. Likabehandlingsplanen ska främja elevers rättigheter och verka förebyggande och 

åtgärdande mot olika former av kränkande behandling. Planen måste innehålla rutiner för 

olika ärenden som kan uppstå, det kan vara förebyggande och åtgärdande arbete mot 

mobbning samt uppföljning. Det är även till fördel att det i planen står vem som har ansvaret 

för olika delar i det förebyggande och åtgärdande arbetet (ibid).

Friends

Enligt Friends (2012) officiella hemsida är de en icke-vinstdrivande organisation som i sitt 

uppdrag arbetar mot kränkande behandling och mobbning. Många skolor runt om i Sverige 

väljer att utbildas av Friends för att få hjälp i arbetet mot mobbning på den aktuella skolan. 

Friends syfte med arbetet mot mobbning är att hjälpa skolor att skapa rätt förutsättningar och 

på ett medvetet sätt bidra till underlättning i skolornas arbete mot diskrimineringar, 

kränkningar och trakasserier. Vad vi kan förstå av Friends hemsida så handlar Friends arbete 

till stor del kring främjande och förebyggande arbete, det vill säga det arbete som handlar om 

att förhindra att mobbning förekommer. Friends håller sig uppdaterade kring aktuell forskning 

om bland annat normer, skolstrukturer och den lagstiftning som reglerar skolans uppdrag. 

Något som Friends arbetat mycket med är kamratstödjare, vilket innebär att elever ur varje 

klass skall väljas ut för att förmedla pågående mobbning till vuxna och ha ett extra öga och 

öra gällande vad som sker under skoldagarna (ibid).

Farstamodellen

Ljungström (1997) presenterar en anti-mobbningsmodell som heter Farstamodellen. Till 

skillnad från Friends, vars arbete mer inriktar sig på det främjande och förebyggande arbetet 

mot mobbning, så kan vi utläsa att Farstamodellen mer används först då en akut

mobbningssituation uppstått. Detta innebär dock inte att modellen inte innehåller 

förebyggande arbete men det är mer inriktat på det åtgärdande arbetet. Enligt Farstamodellen 

ska skolan ha ett så kallat behandlingsteam, vilket ingår som en del av det förebyggande 

arbetet. I detta team ska det ingå personer som är pålästa om mobbning samt hur mobbningen 
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ska hanteras då den blir aktuell. Varje skola ska anpassa Farstamodellen utefter skolans egna 

behov i mobbningsfrågan. Det åtgärdande arbetet innebär kortfattat att personal ska ingripa 

direkt då ett ärende blir känt. Genom samtal med inblandade reder man ut vad som hänt och

sedan kan föräldrarna eventuellt kontaktas. Det ska även planeras in uppföljningsmöten med 

inblandade (ibid).

Utvärdering av anti-mobbningsmodeller

Skolverket (2011) har publicerat en forskningsrapport där ett flertal forskare samverkat i en 

utvärdering av åtta olika mobbningsmodeller som används av skolor runt om i Sverige. 

Utvärderingen visar att de mobbningsmodeller som varit populära under de senaste åren inte 

är tillräckligt hållbara i arbetet mot mobbning. Kritikerna menar att modellerna gör att 

skolorna allt för strikt enbart inriktar sig på en viss del av arbetet i mobbningsfrågan och 

därmed automatiskt utesluter andra delar. Sammanfattningsvis menar man att det bästa är om 

skolor själva gör upp en plan för hur mobbningen på den egna skolan ska bedrivas utefter 

skolans egna behov. Det bästa för skolornas arbete mot mobbning är därmed att upprätta en 

fungerande likabehandlingsplan där förebyggande och åtgärdande arbetet mot mobbning står 

nedskrivet (ibid).

1.4.3 Definitioner 

Kränkande behandling

En kränkande behandling är en enstaka handling som på något sätt kränker barn eller elevers 

värdighet. En kränkande behandling kan ske både via ett möte på skolan eller över telefon och 

Internet. En kränkning kan vara nedsättande tilltal, ryktesspridning eller utfrysning (SFS 

2010:800).

Traditionell mobbning 

Traditionell mobbning innebär att en eller flera personer systematiskt och medvetet utsätter en 

eller flera personer för upprepade kränkande handlingar i avsikt att försöka skada eller skapa 

obehag för offret. En enstaka kränkning kan alltså inte kallas för mobbning. Traditionell 

mobbning är då mobbningen sker på skolans arena, det vill säga mobbaren och offret möts 

ansikte mot ansikte. Det kan vara fysiska slag, utfrysning eller verbala kränkningar (Kowalski 

& Limbers, 2007).
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Nätmobbning 

Nätmobbning sker till skillnad från den traditionella mobbningen som utförs i skolan, mest i

hemmet eller på fritiden men kan även förekomma i skolan. Nätmobbningen sker via 

elektroniska verktyg så som mobiltelefon och dator. Exempel på forum där nätmobbning kan 

ske är sociala medier som Facebook, Skype eller uppläggning av bilder på officiella forum

(Kowalski & Limbers, 2007).

2 Litteraturgenomgång

I detta avsnitt följer en presentation av tidigare forskning inom ämnet samt en genomgång av 

våra teoretiska begrepp. 

2.1 Tidigare forskning

Inledningsvis presenteras ett urval av tidigare forskning som gjorts om mobbning. 

Litteraturgenomgången redovisar studier kring traditionell mobbning, nätmobbning, genus i 

förhållande till mobbning samt skolans ansvar i mobbning.

2.1.1 Två olika arenors mobbningsformer

Mobbning kan ses som både ett fenomen som är naturligt för människans beteende men det

kan även ses som en social konstruktion som skapas i den aktuella miljön (Larsson, 2010). 

Traditionell mobbning kan innebära både fysiska slag, verbala kränkningar, eller psykisk och 

social mobbning så som utfrysning eller elaka blickar (Kowalski & Limber, 2007). Simmons 

(2002) menar att olika mobbningsformer kan uppfattas på olika sätt beroende på hur 

mobbningen utförs. Då den mer fysiska och verbala mobbningen syns på ett annat sätt än den 

tysta psykiska mobbningen kan det vara lättare för vuxna på en skola att just uppmärksamma 

det som är uppenbart, alltså det som går att se och uppfatta (ibid). Kowalski och Limber 

(2007) menar att i traditionell mobbning vet den som blir utsatt vem förövaren är eftersom de 

befinner sig ansikte mot ansikte samt att antalet åskådare är begränsat, vilket gör att det bara 

är de som är i närheten som ser mobbningen (ibid). Rollfördelningen är tydlig i traditionell 

mobbning; man vet vem som är mobbare, vem som blir mobbad och vilka som är åskådare. 

Vid traditionell mobbning sker en maktutövning i förhållandet mellan förövaren och offret, 

fysisk styrka eller social status har en stor roll (Law m.fl, 2011).
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Studier om nätmobbning har visat att i 50 procent av fallen vet offret på nätet inte vem som är 

förövare eftersom mobbaren har möjlighet att vara anonym. Antalet åskådare för 

nätmobbningen är betydligt större än vid traditionell mobbning i och med att materialet finns 

tillgängligt på nätet för ett i många fall obegränsat antal personer (Kowalski & Limber, 2007). 

Slonjes m.fl (2012) studie visar att nätmobbningen till skillnad från traditionella mobbningen 

ter sig annorlunda. Det kan exempelvis vara så att en bild läggs upp av mobbaren för åskådare 

att se och efteråt kan offret ta del av bilden, antingen genom att hitta den själv eller bli tipsad 

av en åskådare. En intressant aspekt om nätmobbning som Slonje m.fl (2012) lyfter fram är 

att äldre elever i större utsträckning tenderar att mobba över nätet (ibid). På nätet är makten 

mindre betydande då fysisk storlek, styrka eller social status inte har samma betydelse. 

Rollfördelningen mellan mobbare, offer och åskådare är mer flytande då den som först blir 

mobbad kan inta rollen som mobbare genom att ’ge tillbaka’ och åskådare kan enklare lägga 

sig i den rådande konflikten. Studier har gjorts på elever för att man ska kunna avläsa 

skillnader mellan traditionell mobbning och nätmobbning. Resultatet har visat att den 

mobbning som sker över nätet har formen psykisk mobbning, vilket innebär att mobbningen 

som sker är av den sociala arten av utfrysning, ryktesspridning och förlöjligande. Forskarna 

menar även att den mobbning som sker på nätet ger förövaren mer makt och gör det enklare 

att vara elak eftersom de inte möter personen ansikte mot ansikte (Law m.fl, 2011).

Erikssons, m.fl (2009) redogör i sin forskning att det enligt elever anses vara acceptabelt att 

mobba någon om denna person generellt uppfattas som annorlunda, ofta gällande utseendet. 

Detta innebär att elever förklarar mobbning med att den som blir mobbad har en personlighet 

som gör att denne blir offer (ibid). En liknande förklaring ges av Smith och Sharp (1994) som 

har försökt att se mönster som kan öka förståelsen om varför det förekommer mobbning på 

skolor. De menar att det många gånger kan bero på att offret har vissa personlighetsdrag som 

bidrar till att de lättare blir utsatta av andra elever. När forskarna har försökt att hitta 

utmärkande egenskaper hos de som mobbar har man funnit att mobbaren ofta har inslag av en 

aggressiv personlighet. En strävan efter att få känna sig respekterad av andra kamrater och 

elever är också en stark bidagande faktor till varför man mobbar (ibid). Forskning visar att det 

finns två olika anledningar till att mobbning i skolor fortgår. Dels har skolan ett administrativt 

system som innebär att en elev som utsätts för mobbning tvingas vara kvar i klassen och dels ett 

socialt system som fortsätter att utesluta en annan elev ur gemenskapen (Berlin, 2002) 



13

2.1.3 Forskning om genus och mobbning

Det finns skilda meningar i om pojkar och flickor mobbar i samma utsträckning eller inte. 

Forskning om hur pojkar och flickor mobbar skiljer sig också åt. Kowalski och Limbers 

(2007) beskriver i sin studie att pojkar är mer benägna att mobba via den traditionella formen

än vad flickor är. De menar även att flickor mobbar mer över nätet än vad pojkar gör (ibid). 

Till skillnad från Kowalski och Limbers (2007) resultat så visar Slonjes m.fls. (2012) studie 

att det inte finns någon könsskillnad gällande vilka som nätmobbar. Kowalski och Limbers 

(2007) visar i sin forskning att könen har olika sätt att mobba inom den traditionella 

mobbningen. Flickor tenderar att mobba på det tysta sättet genom utfrysning och elaka blickar 

medan pojkar mobbar med fysiska slag och verbala kränkningar (ibid).

Inom flickors vänskapsgrupper har det visat sig förekomma en ständig maktkamp som kan 

visa sig i form av att en flicka använder exempelvis mobbning som ett sätt att få ännu högre 

social status och för att kontrollera sina vänner. Det är inte bara de flickor som har högst 

social status som gör allt för att behålla sin makt utan även de mindre populära flickorna 

försöker få status genom att utesluta en kamrat (Simmons, 2002). Det finns en hel del 

forskning kring genus, och det vi nämnt här är bara ett urval. Då vi har valt genus som ett 

teoretiskt begrepp så återkommer mer fakta om det i det teoretiska avsnittet som följer.  

2.1.4 Skolans ansvar

Erikssons m.fl (2009) presenterar i sin forskning att det är vanligt att skolpersonal känner 

rädsla för att agera och intervenera i mobbningssituationer som uppstår i skolan. Samma 

studie visar även att elever tar för givet att det informella regelsystem som finns i skolan 

faktiskt tillåter mobbning inom de ramar som givits, exempelvis att personalen tillåter att den 

som blir mobbad får ge igen för tidigare händelser utan att det medför konsekvenser (ibid). I 

Juvonen m.fls (2003) studie kan vi i kontrast till Erikssons m.fls (2009) studie se att lärare 

spelar en viktig roll för att förebygga och åtgärda mobbning i skolan. Det visar sig dock att 

personalen får lite om ingen hjälp i hur de effektivt ska hantera mobbningsproblematiken, 

vilket gör dem restriktiva till att ingripa vid mobbning (Juvonen, m.fl, 2003).

Olweus (1991) belyser vikten av att arbeta förebyggande och åtgärdande mot mobbning i 

skolan utifrån hans anti-mobbningsprogram, Olweusprogrammet. I Olweusprogrammet 

arbetar man utifrån skolnivå, klassnivå och individnivå. Delar av Olweusprogrammet som 

skolor kan använda säg av är att genom enkäter till elever få viktig information angående 
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föräldrars medvetenhet om barnens skolsituation samt hur lärarnas konflikthantering ser ut.

Skolan kan ha en temadag om mobbning där alla deltar. Enligt Olweus bör skolor ha en hög

lärartätheten på raster, vilket i tidigare studier visat ge goda resultat i arbetet mot mobbning. 

Det är även en fördel att skolorna har en god kommunikation med föräldrarna i hemmet

(ibid).

En avhandling av Svahn (2012) konstaterar att en viktig del i skolpersonals anti-

mobbningsarbete är att kunna separera mobbning från normala vardagskonflikter mellan 

eleverna (ibid). Horton (2011) menar att mobbning inte bara handlar om att utöva makt över 

andra elever utan att det även är ett sätt att göra motstånd mot skolors normsystem och 

likabehandlingsplaner (ibid). Svahn (2012) diskuterar detta och beskriver att mobbning inom 

skolan även kan vara kopplat till vuxnas inblandning i och kategorisering av elevernas 

gruppdynamik. Avhandlingen konstaterar att vuxnas inblandning i grupperna och i konflikter 

eller mobbning kan få oväntade konsekvenser (ibid). Med tanke på resultaten från Slonjes 

m.fls (2012) studie som påpekar att den som blir mobbad över nätet sällan berättar om det för 

föräldrar eller någon vuxen på skolan så kan det vara svårt för vuxna att ingripa då de inte är 

medvetna om att det händer (ibid). Kowalski och Limber (2007) menar att barn och 

ungdomars elektroniska användning förmodligen inte kommer att avta under de kommande 

åren. Författarna poängterar därför vikten av en fortsatt och ökad uppmärksamhet kring 

fenomenet nätmobbning (ibid).

2.1.5 Sammanfattning av tidigare forskning

Tidigare forskning visa att traditionell mobbning kan utföras på olika sätt, fysiskt våld, 

verbala kränkningar, utfrysning och elaka blickar (Kowalski & Limber, 2007). Forskningen 

visar dock skilda meningar kring om det förekommer könsbundenhet till de olika 

mobbningsformerna eller inte. Kowalski och Limbers (2007) menar att pojkar är mer benägna 

att mobba via den traditionella formen och att flickor är mer benägna att mobba över nätet 

(ibid.) Slonje, m.fl (2012) menar det motsatta, att det inte förekommer någon könsskillnad 

gällande vilka som nätmobbar (ibid). Kowalski och Limbers (2007) menar vidare att könen 

har olika sätt att mobba inom den traditionella mobbningen. Flickor tenderar att mobba på det 

tysta sättet genom utfrysning och elaka blickar medan pojkar mobbar med fysiska slag och 

verbala kränkningar (ibid). Forskning visar att det sker en maktutövning i den traditionella 

mobbningsformen då fysisk styrka, social status och styrka spelar en stor roll. På 

nätmobbningens arena existerar inte samma maktförhållanden då fysisk storlek eller styrka 
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inte har samma betydelse (Law m.fl, 2011). Gällande skolans ansvar visar Erikssons m.fls 

(2009) forskning att skolpersonal känner rädsla inför att agera vid mobbningssituationer som 

uppstår elever emellan (ibid). Skolpersonal anser sig få ytterst lite hjälp angående hur de ska 

göra i mobbningssituationer vilket innebär att de ogärna ingriper (Juvonen, m.fl, 2003). I 

Svahns (2012) avhandling framgår vikten att separera mobbning från vardagskonflikter samt 

att vuxnas inblandning i elevgrupper kan få oväntade konsekvenser (ibid).

2.2 Teoretiska begrepp 

2.2.1 Genus

Eftersom en av våra forskningsfrågor belyser genusperspektivet anser vi att en fördjupning 

inom genusteorin är lämplig för att försöka förstå delar av vårt insamlade material relaterat till 

genus. Inom genusteorin och dess forskning så används delvis begreppet genusordning för att 

förklara de skillnader som finns mellan män och kvinnor i samhället. Genusordningen ses 

som något människan har skapat och som ständigt existerar runt omkring oss. 

Genusordningen förändras över tid beroende på hur samhället utvecklas och även 

genusordningens konsekvenser tenderar att förvandlas och omskapas över tid beroende på hur 

de aktuella könsrollerna ser ut i sitt sammanhang (Wernersson, 2009).

Vi vill förtydliga skillnaden mellan kön och genus. Enligt Connell (2003) används begreppet 

kön då man vill förklara män och kvinnors skillnader rent biologiskt, vilket innebär att vi föds 

till att ha ett visst kön. Till skillnad från könets biologiska förklaringar så är genus ett socialt 

konstruerat kön som skapas av de olika förväntningarna och normerna som finns i samhället. 

Enligt genusperspektivet lär sig människor redan i tidig ålder hur kvinnor och män socialt sett 

skiljer sig åt i samhället och vilken genusordning som förekommer. En typisk bild av 

könsrollerna kan vara den gamla föreställningen om att kvinnan ska vara hemma och sköta 

hemmet och barnen medan mannen är ute och arbetar för att försörja familjen. En annan 

vanlig föreställning som finns är att mannen inte ska gråta och visa sig känslig inför andra, då 

detta kan ses som en svaghet, medan det är fullt acceptabelt att en kvinna visar upp sina 

känsligare sidor. Dessa föreställningar socialiseras barn in i och lär sig av andra vuxna i 

samhället. Även om innebörden av genusbegreppet har gamla anor så är just begreppet genus 

relativt nytt i samhällets vardagligare sammanhang, vilket gör att många människor i den 

normala vardagen inte alltid förstår vad begreppet innebär eller hur det ska användas (ibid). 
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I samhället är det enligt genusteorin mannen som anses ha den högre statusen och även den 

som sätter normerna för hur samhället ska vara (Burr, 1998). Ett vardagligt exempel på detta 

kan vara att män generellt har högre löner än kvinnor och att män oftare har chefsposterna. 

Föreställningen om genus är att det anses vara oacceptabelt att kvinnor gör eller säger saker 

som av samhället uppfattas som typiskt manligt, och tvärtom (ibid). Även media hjälper till 

att ständigt hålla samhället uppdaterade och påminda om de existerande könsrollerna om vad 

som är manligt och kvinnligt. Det kan vara en dokusåpa som handlar om kvinnor som är 

hemmafruar eller vältränade män i en reklamfilm om träning. Det är inte heller ovanligt att en 

kvinna ses i reklamfilmer som handlar om skönhet och männen i reklamfilm som handlar om 

tänkande. Kvinnan presenteras som ett objekt som man ska titta på och mannen är den som 

har hjärnan och tänkandet och har lov att se kvinnan som ett objekt (Ekman, 1998).

Forskning om genus i skolan visar att status mellan eleverna i klasserna är förknippad med en 

social synlighet. Skolan kan ses som en arena där genus ständigt existerar, utformas och 

bibehålls. De könsnormer som skapas bland eleverna i skolan lägger en slags grund för vilka 

beteenden som anses accepterade för pojkar respektive flickor. Detta innebär att elever tidigt 

lär sig vad pojkar får och kan göra samt vad flickor kan och får göra utefter de föreställningar 

som finns om könen (Wernersson, 2009).

2.2.2 Skolan som en byråkratisk organisation

Byråkrati är egentligen ingen teori utan en enligt Weber idealtyp för hur en organisation bör 

vara. Genom den tekniska struktur som organisationen har ses den som överlägsen andra 

organisationsformer. I den weberianska ideala byråkratin strävar man efter maximal 

effektivitet genom att hålla en rationell och legalistisk ordning (Svensson m.fl, 2008).  

Enligt Weber i Forslund (2009) innebär en byråkratisk organisationsmodell att det finns en 

tydlig hierarkisk trappa. Detta innebär att det bland personerna som ingår i organisationen 

finns en tydlighet i ansvarsfördelningen och befogenheter (ibid). I den hierarkiska trappan har 

personalen vid varje nivå hand om sina uppgifter (Svensson m.fl, 2008). Ytterligare

kännetecken för en renodlad byråkrati  är att det finns tydliga mål, rutiner och regler. Weber 

menar att det finns stora fördelar med en byråkrati eftersom att arbetet är strukturerat, 

dokumenterat och reglerat på ett sätt så att man lätt kan byta ut och ersätta personer i 

organisationen (Forslund, 2009).
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2.2.3 Gräsrotsbyråkrati

Enligt Lipsky (1980) är socionomyrket ett av de yrken där de anställda är så kallade 

gräsrotsbyråkrater. Gräsrotsbyråkrater kännetecknas av direktkontakt med klienter och att de 

har ett stort handlingsutrymme. Eftersom vi gjort en studie av kuratorers upplevelser och 

erfarenheter och dessa enligt Lipsky är gräsrotsbyråkrater ser vi det som rimligt att studera 

kuratorernas handlingsutrymme. Det stora handlingsutrymmet beror på att gräsrotsbyråkraters 

komplexa arbetssituation gör att de inte kan arbeta utifrån de strikta lagar och regler som finns 

i organisationen. Svårigheter som kan uppstå för gräsrotsbyråkraten i organisationen är att 

denne har krav från ledningen samtidigt som de ska utföra ett arbete som gynnar klienten

(ibid). Gräsrotsbyråkratens värderingar, normer och intressen är det som påverkar hur 

handlingsutrymmet används. Att ha ett handlingsutrymme innebär inte bara att man har 

möjlighet att välja, man måste ha kompetensen att kunna bedöma rimlighet i valen. En 

organisations regler och givna ramar sätter gränser, men den anställda kan både sätta 

personliga gränser och även påverka organisationen och dess mål (Svensson m.fl, 2008). 

Flexibilitet hos en gräsrotsbyråkrat är att föredra då denne behöver anpassa sina insatser 

utifrån det aktuella sammanhanget (Johansson, 2007). Gräsrotsbyråkraten måste själv bedöma 

situationerna och fatta beslut efter dessa, detta kräver därmed att gräsrotsbyråkraten måste ha 

kunskap om både organisationen och de som ingår i den. Gräsrotsbyråkraters arbete utmärks 

av att de har en brist på resurser i förhållande till deras arbetsuppgifter. Oavsett hur 

handlingsutrymmet används i arbetet så måste alltid organisationens regler följas (Lipsky, 

1980).

3 Metod och genomförande

Studiens syfte var att öka förståelsen för hur högstadieskolorna hanterar arenornas 

mobbningsformer utifrån kuratorernas upplevelser och erfarenheter samt utifrån de lokala 

likahandlingsplanerna. Genom våra forskningsfrågor ville vi ha svar på hur skolorna arbetar 

förebyggande och åtgärdande utifrån likabehandlingsplanerna, vilket ansvar skolan har i 

mobbningssituationer samt om det förekommer någon könsbundenhet till de olika 

mobbningsformerna. Genom att ha utfört kvalitativt semistrukturerade intervjuer med sju 

högstadiekuratorer har vi fått ta del av kuratorernas egna erfarenheter och subjektiva 

upplevelser av mobbning samt skolornas arbete mot mobbning. I detta kapitel kommer vi att 

visa hur vår metod och vårt genomförande av undersökningen har gått till.
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3.1 Metodval

Utifrån det syfte vi hade och de frågeställningar vi ville ha svar på ansåg vi att kvalitativt 

semistrukturerade intervjuer var den metod som passade vår studie bäst och som med fördel 

kunde ge oss ett användbart empiriskt material. Vi valde att utföra våra kvalitativa intervjuer 

med högstadiekuratorer angående skolornas likabehandlingsplaner eftersom det är de som 

enligt oss har den information vi behövde för att möjliggöra att forskningsfrågorna kunde 

besvaras. Via semistrukturerade frågeformulär gav vi intervjupersonerna möjlighet till egna 

och unika svar. Anledningen till vårt val att inte utföra strukturerade intervjuer är för att vi 

tror att det skulle kunna innebära att vi inte skulle ha fått de unika berättelser som vi ville ha 

för ett givande resultat (Kvale, Brinkmann 2009). Genom att utföra semistrukturerade 

intervjuer med kuratorerna som är med och skapar skolornas likabehandlingsplaner hoppades 

vi få mycket och ingående kunskap från dem. Anledningen till att vi valde att utföra en 

kvalitativ studie istället för en kvantitativ var för att vår ambition inte var att göra en statistisk 

undersökning. Vi var inte heller ute efter att kunna generalisera vårt resultat på en större 

population. Då vår vetenskapsteoretiska ansats grundade sig i att vi ville tolka och förstå så 

var denna metod enligt oss lämplig då materialet som förmodades komma in genom 

intervjuerna gav utrymme till tolkning och förståelse.

3.1.1 Genomförande av intervjuer

Vi har valt att ha en fenomenologisk utgångspunkt i denna studie, vilket innebär att vårt val 

av kvalitativt semistrukturerade intervjuer var ett naturligt val av metod i insamlandet av 

materialet. Eftersom fenomenologins grundtanke är att tolka och förstå människors 

upplevelser och berättelser om ett visst fenomen så är kvalitativa intervjuer ett sätt för oss att 

få en ökad förståelse om mobbning utifrån kuratorernas utsagor (Husserl, 2002).  Genom att 

låta intervjupersonerna prata och svara fritt på våra frågor utan att införliva vår egen 

förförståelse om ämnet, var vår avsikt att inte störa det material som skulle komma direkt från 

intervjupersonernas egna upplevelser och erfarenheter. Med en fenomenologisk inriktning är 

det viktigt att inte påverka en annan persons svar i en intervjusituation då detta kan ge en 

felaktig bild av det som studeras (ibid). 

Enligt Repstad (2007) kan intervjuns resultat påverkas av vart man som forskare väljer att 

genomföra intervjun. Han menar att om intervjun hålls på en plats där intervjupersonen 

känner sig hemma är det större chans att man får in ett bättre resultat än om man väljer att 

utföra intervjun på en plats där intervjupersonen inte känner sig hemma (ibid). Med detta i 
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åtanke valde vi att utföra våra intervjuer på kuratorernas arbetsplatser, dels för att vi tror att 

det skulle få dem att känna sig trygga och dels för att vi insåg att kuratorerna har väldigt ont 

om tid och därmed ansåg vi det mest lämpligt att vi kom till dem snarare än tvärt om. 

Respektive intervju pågick i ungefär 45-60 minuter, vilket vi ansåg var en lagom mall att utgå 

från då vi vid en för kort intervju inte ville riskera att i slutändan stå med för lite material och 

även det faktum att vi undvek risken att hålla intervjun för lång då det kan göra att både 

intervjuaren och intervjupersonen tappar fokus. Enligt Repstad (2007) är det även klokt att 

inte låta intervjuerna dra ut på tiden, eftersom att en intervju kräver en hel del av både 

forskaren och intervjupersonen (ibid). Under intervjuerna spelade vi in med två stycken 

mobiltelefoner/smartphones, anledningen till att vi hade två stycken var för att vi ville ha en 

extra om något skulle hända med den andra. Syftet med inspelningen var att vi ville få det på 

band för att fånga hela kuratorernas utsagor och inte gå miste om viktig information som kan 

hända om man skriver för hand. Eftersom vår analysmetod, som vi kommer till senare i 

kapitlet, innebär att vi ska fånga intervjupersonernas erfarenheter och egna upplevelser ansåg

vi det viktigt att få hela deras berättelser på band så att vi lättare kunde gå igenom materialet 

och tolka och förstå den kunskap de gav oss.

3.1.2 Intervjuguide

Under intervjuerna använde vi en intervjuguide (se Bilaga 1). Intervjuguiden innehåller tre 

olika teman som är relaterade till våra frågeställningar och varje tema har frågor som 

användes som en grund under intervjuerna (Kvale & Brinkman, 2009). Då vi valde att utföra 

kvalitativt semistrukturerade intervjuer var vi öppna för eventuella sidospår som kunde uppstå 

under intervjuerna. Vår intention var att intervjuguiden skulle ge möjlighet för följdfrågor 

kring ett ämne som inte var planerat. Intervjuguidens tre teman innehåller i sin tur ett flertal 

öppna frågor som gav möjlighet till att besvara våra forskningsfrågor och uppfylla syftet med 

studien. En stor anledning till att vi valde att hålla våra intervjufrågor öppna är för att vi ville

ha in så rättvis information som möjligt inför resultatet. Husserl (2002) menar att det är viktigt 

att man med en fenomenologisk inriktning låter intervjupersonerna tala för sitt egna och 

lyssna in olika synpunkter som, kuratorerna i detta fall, har att berätta om. Med tanke på 

uppsatsens fenomenologiska ansats ville vi undvika att ställa ledande frågor (ibid), eftersom 

detta kunde göra att vi omedvetet lade svaren i mun på intervjupersonerna (Petitt & Olson, 

1994). Ledande frågor skulle kunnat riskera att de svar vi fått inte kommit från kuratorns egna 

upplevelser. Då det enligt Husserl (2002) inom fenomenologin handlar om att förstå och tolka 



20

andra människors livsberättelser och upplevelser så har vi ansett det viktigt att inte ställa 

ledande frågor som hade kunnat störa utfallet av kuratorernas egna unika utsagor (ibid). 

3.2 Urval

Urvalet inför en studie är viktigt att tänka igenom eftersom det urval man gör kan påverka 

vilken information man kan få in genom intervjuerna. Vi valde att göra ett målstyrt urval och

fördelen med detta var att vi kunde välja de intervjupersoner som varit med och skapat 

likabehandlingsplanerna på respektive skola och som därmed enligt oss var mest lämpliga att 

kunna besvara våra forskningsfrågor. Då vår studie inte hade som avsikt att generalisera 

resultatet fanns det heller ingen anledning att genomföra ett slumpmässigt urval (Bryman, 

2011). Vår tanke var från början att vi skulle intervjua de personer som var involverade i 

skapandet av likabehandlingsplanen mot mobbning. Vi började därför med att ringa en rektor, 

som vi trodde kunde ge oss svaret på vilka som var medskapare till den aktuella skolans

likabehandlingsplan. Rektorn berättade då för oss att det först och främst var kuratorer som 

hade hand om utformandet av likabehandlingsplaner och mobbningsfrågan, även om det är

rektorn som har det yttersta ansvaret. Vi insåg då att vår studie hade fått en klar inriktning, att 

nu försöka kontakta kuratorer från olika högstadieskolor och intervjua dem.

Vår ambition var att sammanlagt få kontakt och boka intervjuer med sex-åtta högstadie-

kuratorer som inom november månads slut kunde ställa upp i en intervju. När vi fick kontakt 

med kuratorerna presenterade vi oss och berättade om vårt syfte med samtalet och undrade 

om personen var intresserad av att medverka i en intervju. Då de sa att de var intresserade 

meddelade vi dem att vi inom de närmaste dagarna skulle skicka ett informationsbrev (se 

Bilaga 2) som skulle förklara studien och intervjuns tillvägagångssätt. När intervjuerna var 

bokade hade vi sju intervjuer som vi skulle genomföra med kuratorer på olika högstadieskolor 

i södra Sverige.

När vi gjorde vårt urval var vi medvetna om att det målstyrda urvalet skulle innebära att vi 

medvetet valde bort vissa personer. Av etiska skäl valde vi medvetet bort att intervjua 

eleverna, se under avsnittet 3.6 om etiska prövningar, och detta var för att vi inte ville utsätta 

minderåriga barn för något som kan uppfattas känsligt. Bortvalet av elever innebar att vi i 

studiens resultat inte fick med elevernas erfarenheter och personliga tankar kring mobbning 

och skolans sätt att hantera problemet. Då vi sökte högstadiekuratorer att intervjua lade vi inte 

någon vikt vid att hitta kuratorer som hade en viss typ av ålder, kön eller arbetslivserfarenhet.
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3.3 Bearbetning och analys

3.3.1 Transkribering

I takt med att intervjuerna gjordes och spelades in transkriberades de efter hand (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Enligt Bryman (2011) är det en fördel att transkribera efter hand som 

intervjuerna genomförs, för att på så sätt inte hamna efter och man kan även hitta vissa teman 

som är återkommande (ibid). Av säkerhetsskäl så avidentifierades intervjuerna redan när vi 

spelade in då vi under inspelningen inte tog med intervjupersonens namn eller skolan som de 

arbetar på. Datamaterialet, det vill säga intervjumaterialet, hölls även avidentifierat under 

transkriberingen, vilket innebär att vi inte skrev ut intervjupersonens namn eller skolans namn 

i dokumenten som förvaras i datorn. Under transkriberingen av intervjuerna har vi ordagrant 

skrivit av intervjuerna från inspelningarna. Vi har även transkriberat hmm, mm, skratt och 

även markerat ord som haft ett visst tonfall. Detta har bidragit till att förstärka de 

sammanhang kring de situationer som diskuterats under intervjun. Under transkriberingen 

valde vi att inte skriva ut allmänna diskussioner1 som kunde infinnas innan, under och efter 

intervjun.

3.3.2 Analysmetod 

Vår studie har en abduktiv teoribildning, vilket innebär att vi haft en teori klar för oss inför 

studien men även varit öppna för att nya teorier har kunnat bildas under studiens gång. Redan 

innan denna studie påbörjades var vi eniga om att vi ville skriva en uppsats som avsåg att 

tolka och förstå ett fenomen utifrån intervjupersonernas berättelser. Vi ska nu i detta avsnitt 

presentera hur vi med hjälp av vår vetenskapsteoretiska ansats kunde analysera det material 

som inkommit genom våra intervjuer. Vår studie har enligt oss ett tolkande synsätt, även 

kallat interpretativism, som utgångspunkt vilket Bryman (2011) menar är att man i huvudsak 

tolkar och förstår undersökningsobjekten som man använder i studien. Vikten är att fånga den 

subjektiva innebörden av intervjupersoners handlingar samt en ökad förståelse för hur 

intervjupersoner tolkar sin omgivning. I det tolkande synsättet finns det olika 

tankeinriktningar som preciserar forskarens ställningstaganden ytterligare (ibid). Anledningen 

till att vi valde att ett tolkande synsätt skulle genomsyra vår studie var delvis för att vi genom 

vårt syfte var ute efter att öka vår förståelse kring ett problemområde och delvis för att vi ville

tolka och förstå intervjupersonernas upplevda verklighet utifrån deras berättelser. Vår tanke är

                                               
1 Med allmänna diskussioner menar vi ämnen som uppkommit i anslutning till intervjun och som enligt oss inte 
har någon relevans kring problemområdet vi studerar. Exempel på irrelevanta ämnen kan vara prat om familjen, 
mobbning bland vuxna eller väderprat etc.
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att vårt tolkande synsätt skall återkomma genom uppsatsens olika delar och främst i vårt sätt 

att hantera intervjumaterialet och utförandet av analysdelen.

Vi valde att inta ett fenomenologiskt perspektiv då vi utförde vår studie. Fenomenologerna 

menar att en studie som görs ska bygga på detaljerade beskrivningar av intervjupersonernas 

personliga upplevelser och att forskaren bör hålla sina egna förförståelser utanför (Husserl, 

2002). Genom analysarbetet hade vi även som avsikt att framställa resultatet på ett sätt som 

behöll intervjupersonernas egna berättelser utan att förändra dem till något som skulle kunna 

stå för vår förförståelse. Därför valde vi att använda citat, just för att ge intervjupersonernas 

egna beskrivningar av ett fenomen (Husserl, 2002).

3.4 Reliabilitet och validitet

3.4.1 Undersökningens giltighet

Validitet är ett begrepp som kan översättas med giltighet eller relevans (Halvorsen, 1992). Det 

vi frågade oss själva under hela studiens gång var om vår studie var relevant för det vi faktiskt 

ville undersöka. Eftersom att en studie har både en teoretisk del och sedan en empirisk 

undersökning ville vi hålla oss kritiska allt eftersom studien fortlöpte, allt för att undvika att 

vår studie tappade sin så kallade giltighet. Vi ansåg att vårt metodologiska tillvägagångssätt 

borde ge oss den information som vi via forskningsfrågorna ville ha svar på. Det är 

naturligtvis aldrig självklart att den metod man väljer räcker hela vägen då man gör en studie. 

I slutändan kan det visa sig att metoden man valt inte gett tillräckliga svar på

forskningsfrågorna.

3.5.2 Undersökningens pålitlighet 

Reliabiliteten i en studie handlar om hur pålitlig studien och de mätningar man gör är 

(Halvorsen, 1992). Vi är väl medvetna om att studiens resultat inte kan generaliseras eftersom 

att studien dels är relativt liten och dels då kvalitativa tillvägagångssätt i regel inte kan 

generaliseras i samma utsträckning som kvantitativa metoder (Bryman, 2011). Eftersom att vi 

gjorde en kvalitativt tolkande studie kan det sätt vi tolkar på och förstår det empiriska 

materialet göra att om en annan person utför vår studie utefter vårt metodologiska 

tillvägagångssätt så är det inte säkert att resultaten blir det samma.
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3.6 Etiska överväganden

När man ska utföra en studie som baseras på intervjuer med personer är det ytterst viktigt att 

förhålla sig till den etiska frågan. Då det handlar om etik kan det skilja sig hur strikt det ska 

vara beroende på vem man intervjuar (Kvale & Brinkmann, 2009). Vår studie baserades på 

intervjuer med kuratorer på högstadieskolor och därmed behövde vi inte ha samma etiska 

utgångspunkter som om vi skulle intervjuat exempelvis minderåriga elever på skolan. Det är 

just på grund av den etiska aspekten som vi valde att inte låta eleverna medverka i studien, då 

vi ansåg att det är oetiskt och att det kunde ha inkräktat på elevernas personliga område. Då 

mobbning kan vara ett känsligt ämne för en elev i högstadiet tyckte vi det var säkrast att hålla 

dem utanför studien. Vi kunde omöjligt ha vetat om den elev som vi hade valt ut för en 

intervju själv var utsatt för mobbning eller utsatte någon annan för det. En intervju med en 

elev hade alltså kunnat leda till mer skada än nytta.

Enligt Vetenskapsrådet (2012) finns det i regel fyra etiska riktlinjer som en forskare bör ta 

hänsyn till då en studie ska utföras. Dessa fyra riktlinjer är informationskrav, samtyckeskrav, 

konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (ibid). Vi försökte ha ett etiskt tänkande inför 

intervjuerna, under intervjuerna samt efter intervjuerna då materialet skulle analyseras och 

hanteras. I enlighet med den första etiska ´koden´, informerat samtycke, har vi tagit hänsyn 

till vikten att vi förklarade för de personer vi tänkt intervjua vad vår studie handlar om och 

hur vi skulle gå tillväga för att nå det resultat vi var ute efter. Vi informerade

intervjupersonerna om vilka risker det fanns kring vår studie och framförde att det var frivillig 

att medverka och därmed fanns möjligheten att dra sig ur. Under intervjuns ljudinspelning 

fick vi muntligt samtycke av kuratorerna att det var okej att intervjuerna spelades in. Vi

underrättade intervjupersonerna om att vi avsåg att hålla dem anonyma. Frågor kring 

anonymiteten leder oss in på nästa riktlinje, vilket just behandlar konfidentialiteten gentemot 

intervjupersonerna (Kvale & Brinkmann, 2009).

Inför studien var vi öppna inför att offentliggöra kuratorernas namn och arbetsplats om de så 

önskades, eftersom att det enligt Kvale & Brinkmann (2009) kan vara så att intervjupersoner 

som lämnar mycket värdefull information kring ämnet också vill bli offentliga och få ett 

erkännande (ibid). Då vi anser det viktigt för studien att skriva ut intervjupersonernas 

yrkesroll gjorde vi detta, men vi har valt att inte skriva ut kommunernas namn då det genom 

den vägen kan bli möjligt för andra att utläsa vilka som ingått i studien, då vi endast avgränsat 

oss till södra Sverige.



24

Inför vår studie gjorde vi vissa konsekvensbedömningar, vilket innebar att risken för att 

intervjupersonerna skulle ta skada skulle vara så liten som möjligt (Kvale, Brinkmann, 2009).

En konsekvens som vi var medvetna om var att de frågor som vi ställde kring skolans ansvar i 

mobbningsfrågan kunde uppfattas som känsliga och förmedla en känsla av angrepp mot 

intervjupersonerna och organisationen. Med detta i bakhuvudet ville vi på ett medvetet sätt 

försöka ställa frågor kring skolans ansvar på ett så försiktigt sätt vi kunde, och formulera dem 

och uttala dem på ett sätt som inte borde uppfattas som påhopp. Alla människor är olika 

känsliga och har olika bagage, vilket innebär att frågor som vi forskare anser som icke 

stötande kan upplevas så för intervjupersonen.

Inom forskningen är även nyttjandekravet viktigt. Nyttjandekravet innebär att det ligger stor 

vikt i att forskningsmaterialet vi fick in från intervjupersonerna endast skulle användas i 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2012). För oss var det viktigt att intervjupersonerna 

kände sig säkra under och efter intervjuerna. Vi ville bidra med en känsla av tillit och vi avsåg

under intervjuerna att vara lugna, lyssna och intressera oss för det intervjupersonen sa. Vi 

ville gentemot intervjupersonen inge en känsla av förtroende och trygghet, då vi tror att det är 

av stor vikt då man intervjuar en person som kan känna sig utsatt eller nervös. Enligt Kvale & 

Brinkmann (2009) är det viktigt att framföra resultatet av intervjuerna på ett så korrekt och 

rättvist sätt utan att förvränga kunskapen kring forskningsområdet (ibid). Vår avsikt var att 

redovisa det resultat vi fick genom intervjuerna på ett sätt som visar på vetenskaplig kvalitet. 

Vi ville i den mån vi kunde förhindra att den information vi fick in förvrängdes till något som 

det inte egentligen är menat att vara, detta innebar, att när vi transkriberade och analyserade 

materialet och vi skulle ha insett att det var något vi funderade över kring ett uttalande, så var 

det bättre vi ringde till intervjupersonen och kontrollerade informationen så att vi inte tolkade 

och skrev på ett sätt som skulle blivit felaktigt.

3.7 Arbetsuppdelning mellan författarna

Vi har till stor del arbetat tillsammans under hela uppsatsen. Detta har vi valt att göra för att vi 

tror att det gör att man undviker att skriva ´två olika´ uppsatser där man kan urskilja två olika 

personers sätt att skriva. Vår ambition är att uppsatsen skall ses som en helhet där ett 

gemensamt språk genomsyrar uppsatsen. När vi i början av uppsatsarbetet skulle hitta tidigare 

forskning, så som artiklar och avhandlingar, satt vi på var sitt håll och letade efter användbar 

forskning till vår studie. Vi delade upp detta moment för att vi ville spara tid och efter att vi 

båda letat, träffades vi och diskuterade de olika förslagen vi hittat. För att spara tid på ett 
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annat sätt valde vi att dela upp transkriberingen efter intervjuerna mellan oss, vi satt då på två 

olika håll och skrev ut intervjuerna från ljud till text. Texten i uppsatsen har vi suttit och 

skrivit tillsammans men det har hänt att vi på var sitt håll gått in i uppsatsen och ändrat vissa 

saker och lagt till vissa idéer vi fått under kvällar och helger.

4. Resultat och analys

I detta kapitel följer en redovisning av vårt resultat från intervjuerna samt en analys. Vi 

kommer att benämna våra intervjupersoner med K som står för kurator samt den siffra som 

ger ordningen på skolorna vi intervjuat (K1-K7). Skolorna har visat sig ha olika benämningar

på den som mobbar och den som blir mobbad. Vi väljer att använda ordet offer på den som 

utsätts för mobbning och ordet mobbare på den som mobbar.

4.1 Förekomsten av mobbning och genusfrågan

4.1.1 Hårdare klimat för dagens unga

K2, K4, K5 och K7 upplever att klimatet på skolorna har hårdnat de senaste åren och övriga

kuratorer upplever att klimatet har lugnat sig. Alla sju kuratorer är överens om att 

nätmobbningen stadigt har ökat bland eleverna de senaste åren och detta är ett stort problem 

som är svårt att hantera då de flesta ungdomarna idag har egna mobiltelefoner med Internet 

samt egna datorer. Som Kowalski och Limber (2007) påpekar i sin studie så kommer 

ungdomars elektroniska användning troligtvis inte att minska med åren och detta tolkar vi 

som att nätmobbningen ökar i takt med den ökade elektroniska användningen (ibid). Utifrån 

kuratorernas upplevelser av att nätmobbningen har ökat i takt med att eleverna har fått egna 

datorer och att de flesta har en egen mobiltelefon så låter det rimligt att den ökade 

elektroniska användningen och en ökning av nätmobbningen kan ha ett samband. De 

kuratorer som upplever ett lugn på skolan tror att lugnet beror på att mycket av mobbningen 

har förflyttats från skolans arena till det som sker över nätet.

Jag tror inte att mobbningen direkt har minskat. Jag tror mer att den har flyttats från skolans 

korridorer till ett annat forum – Internet, främst via Facebook men även via telefonens SMS

(K7)

K5 uttrycker att eleverna är otroligt duktiga på att hitta nya strategier och att eleverna mobbar 

någon på ett sätt som ingen i personalen egentligen uppfattar som mobbning.
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Vi hade någon gång någon elev som satt såhär och slog lite i bänken och det var ingenting 

som någon direkt reagerade på men då skulle det vara antingen stenkastare eller 

självmordsbombare, alltså det kan vara sådana saker som de anspråkar om och som kan 

betyda någonting för dem som utsätts. (K5)

4.1.2 Traditionell mobbning och dess könsbundenhet

Kuratorerna beskriver att den traditionella mobbningen på skolans arena innefattar verbala 

kränkningar, fysiska slag, utfrysningar, ryktesspridning, bitchblickar och förlöjliganden. K3

tillägger även att den fysiska mobbningen kan innefatta att en elev bär runt på någon som inte 

vill bli buren. Könsfördelningen mellan mobbningsformerna förklaras av samtliga kuratorer; 

flickor tenderar att mobba på det psykiska förfinade sättet genom utfrysning och bitchblickar

medan pojkar tenderar att utöva den fysiska och verbala mobbningen. Detta samstämmer med 

forskarnas resultat att pojkar mobbar fysiskt och verbalt medan flickor mobbar på det tysta 

viset (Kowalski & Limber, 2007).

Alla kuratorer tror att både flickor och pojkar utför traditionell mobbning i samma 

utsträckning. Kuratorerna betonar att de bara tror att könens mobbning sker i samma grad 

men att det är pojkarnas mobbning som syns och att flickornas mobbningsstrategier är dolda 

och förfinade eller sker på nätet istället för fysiskt i skolan. Detta gör att skolpersonal bara 

anar att flickors mobbning förekommer i samma utsträckning som pojkars.

Det är så mycket lättare att se pojkar som utsätter varandra. Man har något att se och ta på. 

Det är mycket svårare att se när flickor systematiskt fryser ut varandra. Man kan misstänka 

det, men man har inga bevis. Och när man pratar med flickorna om en speciell händelse så 

nekar de, och där sitter man utan bevis. Man kan liksom inte bevisa en ”bitchblick”. (K1)

Det kuratorerna berättar om könens olika sätt att mobba väljer vi att förstå i förhållande till 

genusteorin. Connell (2003) menar att vi alla har vissa stereotypa könsroller att leva upp till 

utefter samhällets förväntningar och normer. Flickor och pojkar har sedan ung ålder 

socialiserats in i de könsroller som finns, vilket kan ske både i skolan och i hemmet. 

Genusordningen menar att flickor förväntas göra en sak medan pojkar förväntas göra en 

annan. Att mobbningen utförs olika beroende på kön kan ha med elevernas inlärda 

genusordning att göra, vilket innebär att de kanske mobbar på ett visst sätt för att det är vad 

som förväntas av dem. Det behöver således inte bara vara så att könen mobbar utifrån vad 
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som förväntas av dem. Det kan likagärna vara det motsatta, att de vuxna på skolan är så vana 

vid de könsroller som samhället länge haft och inte riktigt lyckats bli av med dem. Detta kan 

göra att kuratorer och lärare på skolan helt enkelt förväntar sig att pojkar mobbar på ett visst 

sätt och flickor på ett, vilket gör att dessa föreställningar bidrar till att de väljer att inte se det 

som anses gå utanför könsrollernas standard (ibid). Vi kan även hänvisa diskussionen om 

genus till Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme. Lipsky menar att en 

gräsrotsbyråkrat i sitt arbete både behöver utgå från regler från organisationens håll och sedan 

använda detta ihop med sitt handlingsutrymme för att arbetet ska fungera på bästa sätt. När en 

kurator använder sitt handlingsutrymme baseras arbetsinsatsen på dennes personliga tankar, 

värderingar och normer (ibid.). Låt oss utgå från att en kurator använder sitt 

handlingsutrymme de gånger det inte påverkar organisationens regler. Om kuratorn själv har 

de stereotypiska könsrollerna inlärda och vill att samhället ska bygga på att flickor och pojkar 

bör skiljas åt och att de faktiskt är olika, kan kuratorn med dessa värderingar och normer 

arbeta på ett sätt där hon förbiser då pojkar använder flickors mobbningsstrategier och flickor 

använder pojkars. Eftersom gräsrotsbyråkraten själv bestämmer hur handlingsutrymmet ska 

användas så är det inget som stoppar en kurator att blunda för de elever som mobbar på ett 

sätt som inte förväntas av dem. Det kan också vara så att det är enklast för en kurator,

resursmässigt, att förhålla sig till att pojkar endast mobbar fysiskt och verbalt medan flickor 

mobbar på det tysta viset.

Den svåraste och allvarligaste mobbningen i min mening är när elever, oftast tjejer, uträknat 

är elaka, medvetet fryser ut andra elever och nekar till att de är taskiga. Detta är den 

svåraste typen av mobbning att komma åt eftersom ingen erkänner. (K4)

Enligt citatet ovan anser kuratorn att det är just den psykiska mobbningen som är den 

jobbigaste och allvarligaste för att de vet att den förmodligen existerar och de ser tendenser 

till den mobbningen bland tjejer, men att de inte kan göra något åt det då det är svårt att 

bevisa. Simmons (2002) visar i sin forskning att det är lättare för skolpersonal på en skola att 

identifiera mobbning då de ser den, vilket gör att det oftare kanske uppmärksammar den 

fysiska mobbningen som sker av pojkar (ibid). Kowalski och Limbers (2007) poängterar att 

pojkar är dominerande i den traditionella mobbningen (ibid) men detta kan bero på att lärare 

helt enkelt inte ser den mobbning som sker bland flickor i samma utsträckning eftersom den 

sker i tysthet, därmed kan man inte veta säkert i vilken utsträckning flickor faktiskt utövar 

mobbning (Simmons, 2002). Det vi vill framföra är att båda könen egentligen kanske mobbar 
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lika mycket på den traditionella arenan men att pojkars sätt att utföra den är mer synlig och 

därför uppfattas mer förekommande av skolpersonalen. 

Som vi nämnt är kuratorerna överens om att pojkar och flickor mobbar olika beroende på 

vilket kön de har. Slonje m.fl. (2012) visar i sin studie att det inte finns någon könsbundenhet 

kring mobbningsformerna (ibid) vilket motsätter den empiri vi fått in från kuratorerna.

Det är de gamla könsrollerna som sitter djupt förankrat i oss. Detta bidrar till att könen 

mobbar på sina egna sätt. (K4)

Connell (2003) menar att samhället och människorna i det har konstruerat de könsroller som 

finns och vad det innebär att vara man eller kvinna, vilket vi kan hänvisa till det K4 menar om 

att könsrollerna är djupt förankrade i eleverna och hur de mobbar (ibid).

När vi under intervjuerna talar om traditionell mobbning som sker i skolan så menar en 

kurator att det ofta inte finns något tydligt offer i en mobbningssituation.

Oftast handlar det om att någon först är taskig och sedan är den andra taskig tillbaka, det är 

sällan någon blir utsatt utan att ha chans att ge tillbaka. (K1)

Detta uttalande motsäger enligt oss Laws m.fls (2011) studie som visar att rollfördelningen i 

traditionell mobbning alltid är given, en mobbar och en är offret (ibid). K1 upplever att det 

sällan är en given rollfördelning, att eleverna kan bli både mobbare och offer samtidigt då de 

ger igen på varandra. Det som K1 upplever stämmer överens med Erikssons, m.fls (2009) 

studie som framför att elever ofta tror att det av skolan tillåts att ge igen mot någon som 

tidigare har mobbat dem, alltså mobba tillbaka, vilket i sin tur leder till att det inte alltid finns 

en klar rollfördelning där man lätt kan säga att en är mobbare och en är offer (ibid).

Pojkars mobbning på den traditionella arenan

Kuratorerna menar att pojkar mobbar mer fysiskt och verbalt, då de ofta knuffas och mäter 

styrka. K2 framför att killar har lättare för att hamna i slagsmål, någon säger något och så slår 

den andra tillbaka. Kuratorerna menar att det relativt ofta förekommer att de pojkar som 

systematiskt mobbar andra har svårt att hantera sina impulser och därför agerar aggressivt mot 

andra elever. Smith och Sharp (1994) har hittat olika egenskaper hos mobbare och en av dessa 
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är att de som mobbar ofta har en aggressiv personlighet (ibid). Law, m.fl. (2011) uttrycker att 

fysisk styrka och social status ofta har en viktig roll vid traditionell mobbning (ibid). Med 

tanke på att den traditionella mobbningen bland killar ofta sker i form av slagsmål kan man 

ana att den fysiska styrkan spelar in. Det kan lika gärna vara så att pojkar använder fysiskt

våld och ett grovt språk för att det är vad som förväntas av dem i den miljön de befinner sig i. 

Eftersom att teorier om genus behandlar just socialt konstruerade kön så kan vi till detta 

hänvisa pojkarnas fysiska styrka och grova språk till att föreställningarna i samhället är att 

pojkar är de som ska visa sig starka och tuffa (Connell, 2003).

Vi nämnde i tidigare avsnitt att fysisk mobbning enligt K3 inte bara är slagsmål, utan även

kan innebära att elever, oftast pojkar, bär runt på en annan pojke. K3 tror att pojkar tar mer 

illa vid sig än de visar, hon menar att de lite mindre pojkarna som inte blivit lika muskulösa 

ofta bärs runt av de andra och de kanske inte visar att de blir kränkta men hon tror ändå att det 

är förnedrande för dem. Vi tolkar kuratorns upplevelse av att pojkar känner sig kränkta av att 

bli burna av större pojkar, men inte visar det. Detta kan bero på det Connell (2003) framför 

om de stereotypa könsroller som samhället har, att pojkar ska vara på ett sätt och flickor på ett 

annat (ibid). Vi tolkar det som att pojkarna blir kränkta men inte vågar visa det på grund av de 

föreställningar samhället kan ha, att pojkar inte ska visa sig känsliga, svaga eller kränkta. 

Även Ekman (1998) tar i sin teori upp hur genus förmedlas genom media där mannen ofta 

symboliserar den starka och tänkande mannen och kvinnan den svaga och känsliga (ibid). 

Pojkarnas inlärda bild om att vara den fysiskt starka och utvecklade mannen som inte visar 

känslor kan spela in i det faktum att en pojke i högstadiet känner sig kränkt över en situation 

där han bärs runt av en annan pojke, men inte visar det.

Killarna är inte rumsrena, de tror de får säga vad som helst. Det är precis så att man kan 

kalla en tjej för hora och fitta hur som helst idag, hon är ett objekt på något vis. (K4) 

Ekman (1998) menar att det som visas i media påverkar de uppfattningar som finns i 

samhället om genusordningen. Då kvinnor ofta medverkar i skönhetsreklamer och männen i 

de reklamer som förmedlar tänkande och hjärna så påverkar det tittarna på ett kanske ibland 

omedvetet plan (ibid). Denna teori hänvisar vi till det kuratorn säger om att pojkar kallar 

flickor för stereotypa könsord som om de vore objekt. I dagens samhälle finns det för unga 

människor tillgång till media vart de än befinner sig. Genom dator, telefon och TV matas de 

ständigt med olika former av föreställningar om hur könen ska vara. Att pojkar därmed tror 
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sig ha rätt till att kalla flickor för könsord som om de vore objekt kanske inte längre blir så 

konstigt när man tänker att det är denna könsordning de blivit socialiserade in i då de var små, 

allt ifrån vuxnas synsätt till den som finns i media. 

Flickors mobbning på den traditionella arenan

Då det handlar om kuratorernas upplevelser av flickors mobbning på den traditionella 

mobbningsarenan så menar de att flickor ofta, näst intill alltid, använder sig av den psykiska 

mobbningsstrategin i form av utfrysning och bitchblickar. Det kan vara så att flickor väljer att 

utföra psykisk mobbning för att det är det som förväntas av dem av den rådande 

könsordningen i skolan (Connell, 2003). Wernerssons (2009) teori om att elever redan tidigt i 

skolan lär sig hur de stereotypa könsrollerna ser ut (ibid). Därmed kan man ana att flickor

medvetet mobbar på ett förfinat sätt för att det är vad de har lärt sig. Burr (1998) menar att 

den genusordning som skapats i samhället har inneburit att mannen ses som den som har 

högst status och där det manliga anses vara normen för hur samhället bör vara. Detta innebär 

enligt Burr att det kvinnan gör inte är normen. Det anses även fult och oacceptabelt att 

kvinnor gör och säger saker som av samhället uppfattas som typiskt manligt (ibid). Skulle 

flickor utföra fysisk mobbning som är en typisk manlig förekomst skulle det kunna leda till att 

det uppmärksammas negativt och extra mycket av skolpersonalen. Slagsmål förväntas inte 

förekomma bland flickor utan flickor förväntas mobba i tysthet. Detta kan enligt oss vara 

förklaringen till varför flickor väljer att inte mobba genom fysiska slag och verbala 

kränkningar, för att samhället anser att det är något som pojkar gör och är därför inte lämpligt 

för flickor att utföra. Flickor kan enligt vår uppfattning tänkas ha det som en omedveten 

strategi, att fortsätta mobba på ett sätt som inte drar uppmärksamhet till sig. Vi vill även 

hänvisa till Wernerssons (2009) teori om att skolan är en arena där könsnormer tidigt skapas 

och barnen får en grund för vilka beteende som accepteras av skolans anställda och andra 

elever samt vilka som inte gör det (ibid).

Kuratorerna förklarar att de tydligt kan se att flickor inom samma vänskapsgrupp utsätter 

varandra för mobbning. Att flickor gärna mobbar inom sin egen vänskapskrets kan ha olika 

anledningar och vi kan självklart inte veta specifikt vad varje grupp har för syfte med det. 

Men vi kan ändå se likheter till vad tidigare forskning nämner, att den som mobbar många 

gånger gör det för att känna sig respekterad av andra kamrater och elever (Smith & Sharp, 

1994). Simmons (2002) visar med sin forskning att det speciellt inom flickors 

vänskapsgrupper visat sig förekomma en ständig maktkamp som kan visa sig i form av att en 
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flicka använder mobbning som ett sätt för att få ännu högre social status och för att 

kontrollera sina vänner (ibid). Om vi tänker oss en tjejgrupp så faller det även naturligt för oss 

att denna grupp har olika personligheter och olika status gentemot varandra. En tjej som vill 

verka cool och få pluspoäng av andra i gruppen kanske mobbar för att hon antingen vill få 

högre status i gruppen eller behålla den höga status hon har.

K1 menar att flickor med en diagnos2 speciellt tenderar att bli utsatta av andra flickor. Hon 

upplever att det beror på att en person som inte förstår det sociala samspelet eller kan läsa av 

situationer inger en stämning som de flesta flickor på högstadiet inte kan hantera. Detta gör att 

de förlöjligar och kanske fryser ut personen som inte riktigt förstår det sociala samspelet i 

gruppen. K1 menar att det inte går att vara för annorlunda om man ska passa in i det rätta 

tjejgänget. Även om kuratorerna är överens om att könen mobbar olika så menar de även att 

det inte utesluter att båda könen kan inta det andra könets mobbningssätt:

Nej men det är det jag menar, alla de här stereotyperna liksom om hur det ska vara, det kan 

likaväl vara tjejer som slåss, det kanske är vanligare bland killar men vi har tjejer som slåss, 

vi har tjejer som säger saker och vi har killar som säger saker, vi har tjejer som fryser ut men 

även killar som inte tillåter andra att vara med. (K5)

Utöver könens olika sätt att mobba så visar även intervjuerna att andra faktorer än kön kan 

spela in i ett mobbningsscenario. K2 menar att om en elev har en udda klädstil eller utseende 

kan det vara en anledning till varför den personen blir utsatt. Eriksson, m.fl (2009) menar att 

eleverna i deras studie tycker det är rimligt att mobba någon som är annorlunda, antingen 

utseendemässigt eller med särskilda personlighetsdrag vilket gör personen till ett givet offer 

(ibid). Även Smith och Sharp (1994) belyser att det i mobbningssituationer ofta anses okej att 

mobba någon som har ett visst typ av personlighetsdrag (ibid). Detta kan såklart vara fallet då 

flickor som utsätter andra flickor med sociala svårigheter, menar att just för att personen har 

ett visst personlighetsdrag och är annorlunda socialt sätt så är det okej att frysa ut henne ur 

gruppen eller ge henne bitchblickar.

Skilda meningar kring mobbning

                                               
2 Med diagnos menas exempelvis ADHD, aspergers eller autism.
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K5 upplever att många elever mobbar även om de vet att det är fel. Kuratorn menar att det 

ibland finns en nonchalans från elevernas sida där de upplever att vissa elever som får en 

tillsägelse flinar och ändå fortsätter kränka andra personer efter tillsägning. Detta relaterar vi 

till vad Horton (2011) säger; att mobbning inte alltid handlar om att utöva makt över offret 

utan även handlar om att ställa sig emot skolans handlingsplaner och normsystem (ibid). Detta 

menar vi kan vara fallet i K5s upplevelser, att elever fortsätter mobba och motsätter sig 

personalens tillsägelser för att trotsa skolans regelsystem. K5 anser att ett stort problem i

dagsläget är att pojkgrupper till vardags använder ett grovt språk både inom gruppen och till 

personer utanför gruppen. K5 menar att problematiken är att eleverna inte tycker att det finns 

ett problem med detta medan personal reagerar väldigt starkt över elevernas språkbruk. K5 

ställer sig frågan hur och om personal ska ingripa när eleverna själva inte anser att det finns 

något problem. I Svahns (2012) avhandling står det att en viktig del i vuxnas anti-

mobbningsarbete är att kunna se skillnad på vad som är mobbning och vad som är normala 

vardagskonflikter mellan eleverna (ibid). K5 menar att problematiken är att elever utför 

handlingar som de anser är vardagskonflikter eller icke allvarligt medan vuxna ser det som 

kränkning eller mobbning eleverna emellan. Det svåra i denna situation kan vara att vuxna ser 

en händelse som en grov kränkning men eleverna ser det som en vanlig konflikt som kan 

lösas inom gruppen. Svårigheten blir då att vuxna vill ingripa i något som inte uppfattas som 

ett problem.

4.1.3 Nätmobbning och dess könsbundenhet 

Kuratorernas samlade uppfattning är att nätmobbning har ökat bland eleverna. De menar att 

de idag satsar mer på nätmobbning än någonsin tidigare. Samtidigt säger de att det är svårt att 

hantera nätmobbningen då det på nätet kan ske mobbning på många olika sätt. De tror även 

att det finns ett stort mörkertal, där många blir mobbade över nätet men aldrig tillkännager 

det. Kowalski & Limber (2007) säger att hälften av alla mobbningssituationer på nätet sker 

anonymt (ibid). Vi tolkar kuratorernas upplevelser om ett mörkertal vid nätmobbning och drar 

det till Kowalski och Limbers (2007) studie om att 50 procent av de som är offer för 

nätmobbning inte vet vem förövaren är (ibid). Det kan vara som så att offren som inte vet 

vilka förövarna är väljer att inte gå till kuratorn eller föräldrarna då det kanske känns 

meningslöst. Alla kuratorer tror att elever tycker det är lättare att mobba över nätet för de 

slipper se personen de är elaka mot. Law m.fl. (2011) säger att fysisk styrka, storlek eller 

social status är mindre viktigt vid nätmobbning (ibid). Detta kan vara en anledning till varför 

elever har lättare för att vara tuffa på nätet då de slipper se motparten. Ofta förstår eleverna 
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som mobbar online inte vilka konsekvenser det kan få, eftersom att de tror att orden 

försvinner då de stänger ner datorskärmen. Kuratorerna menar att många elever säger saker på 

nätet som de förmodligen inte hade haft modet att säga till personen ansikte mot ansikte. Law 

m.fl (2011) beskriver hur elever ofta kan känna sig tuffare över nätet än vad de vanligtvis 

skulle vara i verkligheten, vilket gör att de på nätet lättare kan vara elaka för att de inte ser 

offret (ibid). Enligt kuratorerna verkar inte heller eleverna förstå att mobbning som sker på 

nätet kan ses av fler än mobbaren och offret. Det obegränsade antalet åskådare på nätet gör 

nätmobbningen till ett större mobbningsområde än det som sker i den traditionella 

mobbningen. Detta stöds av vad Kowalski och Limbers (2007) säger, att nätmobbning blir ett 

stort problem just på grund av den stora omfattningen som mobbningen får då antalet 

åskådare till mobbningen är näst intill obegränsad (ibid). 

Man kallar varandra för jättedumma saker på Internet, man kan tydligen häva ur sig vad som 

helst. (K4)

Alla kuratorer upplever att elever, framför allt flickor, uppsöker kuratorn efter exempelvis en 

helg och berättar om saker som skett på nätet. Detta motsätter resultatet som Slonje m.fl 

(2012) visar, att elever som blir utsatta på nätet sällan berättar detta för en vuxen på skolan 

eller föräldrarna (ibid). K6 upplever att det allt för ofta går över styr när man skriver över 

nätet, vilket vi tidigare nämnt ur Laws m.fls. (2011) studie, att det över nätet blir lättare att 

mobba och vara elak eftersom fysisk storlek eller social status inte spelar någon roll (ibid).

Det är skilda meningar kring huruvida flickor och pojkar mobbar över nätet. Alla kuratorer 

upplever att tjejer mobbar mer på internet genom Facebook och via telefonens Sms. De 

förklarar det som att flickor nog sitter mer vid datorn än killar, som de tror oftare idrottar. K3 

och K7 förklarar att de tror att pojkar mobbar i ungefär lika stor utsträckning som flickor men 

på andra forum på Internet. De menar att de kränker och mobbar genom olika spel där de lurar 

varandra och förstöra varandras ”världar”. När vi frågar K1 om hur eleverna på skolan 

mobbar olika på nätet beroende på kön svarar hon: 

Det är absolut fler tjejer än killar som verkar mobba på nätet. Sen kan ju killar också vara 

inblandade. Det är ju inte alltid att det bara är tjejer eller bara killar. Utan det finns ju 

liksom grupper av kompisar där det kanske är tjejer och kanske nån kille med, dom blir ju 

liksom inblandade med då. (K1)
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K1 och K4 är de kuratorer som mest upplever att nätmobbningen domineras av flickor och 

detta kan liknas vid det resultat som visas av Kowalski och Limbers (2007) vilka menar att 

flickor mobbar mer över Internet än vad pojkar gör (ibid). Övriga kuratorer är överens om 

upplevelsen av att könen mobbar ungefär lika mycket på nätet. De menar dock att pojkar och 

flickor har hittat olika forum att mobba på, flickor väljer att mobba över Facebook och 

mobiltelefon medan pojkar mobbar genom onlinespel och Skype. Vår tolkning är som tidigare 

nämnt att flickor och pojkar mobbar olika beroende på den könsordning som råder i samhället 

(Connell, 2003). Vår tolkning är att då nätmobbning handlar om psykisk och tyst mobbning så 

är det den mobbning som ligger nära flickornas traditionella mobbningssätt. En förklaring till 

varför flickor på vissa skolor verkar dominera nätmobbningen kan vara för att det är just 

flickorna som tyr sig till den mobbning som passar deras mobbningssätt bäst. 

Jag upplever att flickor har mer problem med nätmobbning än pojkar. De är inte alls snälla 

mot varandra. Det behöver inte vara att dom mobbar någon som är utanför gruppen, det kan 

mycket gärna vara någon inom kompisgänget. I ett kompisgäng kan det räcka att en av 

tjejerna känner sig utsatt för att en viss person i gänget inte ”gillar” hennes uppdatering på 

Facebook eller så kan det vara att någon inte svarar på chatten tillräckligt fort. Ja, det där 

med att inte prata ansikte mot ansikte kan ha sina nackdelar och mycket missförstånd sker 

(K4).

4.3 Den lagstadgade likabehandlingsplanen

4.3.1 Handlingsutrymme i utformandet

Enligt Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen (2010:800) ska det finnas en upprättad 

likabehandlingsplan på alla skolor i landet och den ska även enligt dessa lagar revideras inför 

varje nytt läsår för att täcka de behov som finns inför kommande år på skolan (SFS 2008:567 

och SFS 2010:800). Kuratorerna menar att det man uppmärksammat extra mycket i årets plan 

är nätmobbning. I resultatet kan vi se att alla skolor förutom K7s skola har utformat en 

likabehandlingsplan för gällande år, vilket innebär att sex skolor följt lagen om att en ny plan 

årligen ska utformas medan K7s skola inte gjort det (SFS 2008:567). K7 förklarar att hon inte 

haft tid eller lust att utforma planen i år. Hon tycker även det är tråkigt att ingen annan på 

skolan bryr sig och tycker att revideringen av planen inte endast ska ligga på hennes bord. Det 

K7 berättar stämmer överens med Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkrater och att de ofta 

har brist på resurser i förhållande till sina arbetsuppgifter. K7 upplever att hon har för lite tid 
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för att revidera planen samtidigt som hon verkar irriterad över att ingen annan anställd 

engagerar sig. Man skulle också kunna se det som att K7 tar ut sitt handlingsutrymme som en

socialarbetare enligt Lipsky har i sitt arbete (ibid). Vi anser att det sätt hon använder sitt 

handlingsutrymme inte är rimligt då det i en organisation med gräsrotsbyråkrater är viktigt att 

handlingsutrymmet aldrig påverkar organisationen negativt. Oavsett hur en gräsrotsbyråkrat 

använder sitt handlingsutrymme måste alltid organisationens regler följas (Svensson m.fl, 

2008). Man kan tänka sig att en utebliven revidering av likabehandlingsplanen gör att arbetet 

mot mobbning inte bedrivs på bästa sätt och detta kan påverka organisationen negativt.

4.3.2 Konsekvenser av likabehandlingsplanen 

Kuratorerna kan inte se några direkt negativa konsekvenser med planen, men alla är överens 

om att den används alldeles för lite. Alla sju kuratorer menar att det som är positivt är att det 

genom planen ges en tydlig ansvarsfördelning både i det förebyggande arbetet och i det 

åtgärdande. När det händer något så står det tydligt vem som ska göra vad. 

Ansvarsfördelningen kan förknippas med att skolan arbetar byråkratiskt och då är det enligt

Weber i Forslund (2009) viktigt att det i organisationen finns en tydlig ansvarsfördelning 

(ibid). K4 förklarar detta med att man genom planen blir skyldig att agera.

Det positiva med att ha en handlingsplan är att man alltid kan luta sig, man vet hur man ska 

gå tillväga, det är väldigt tydligt. Vad gör vi när någon kränker någon. Negativt, det kan bli 

mycket byråkrati, pappersjobb och sådär. (K6)

Detta förklarar hon med att dokumentet lätt blir ett måste och ännu en regel som ska följas 

bara därför att det ska vara så. Vidare menar K6 att likabehandlingsplanen som ett 

byråkratiskt pappersarbete leder till en del bedömningsproblem, där det ibland blir konflikter 

mellan personal på skolan. Enligt Forslund (2009) är kännetecknet för en renodlad byråkrati 

att det finns mål, regler och rutiner, bland annat att väldigt mycket ska dokumenteras och 

strikt följas. K6 menar att det oftast blir bedömningsproblematik i vissa mobbningsfrågor 

eftersom många lärare bedömer olika. När K6 berättar att en negativ aspekt av 

likabehandlingsplanen är att den kan bli för byråkratisk drar vi paralleller till vad Lipsky 

(1980) skriver om handlingsutrymme (ibid). Vi tolkar det som att en kurator förväntar sig en 

viss handlingsutrymme i arbetet men att detta handlingsutrymme hotas av ett allt för 

byråkratisk arbetssätt som begränsar kuratorns arbete.
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4.4 Förebyggande arbete 

Gemensamt för alla sju kuratorer är att de har likabehandlingsplanen som en gemensam 

nämnare som grund för det förebyggande arbetet mot mobbning och kränkningar. K2, K3 och 

K7 säger att deras skola utöver likabehandlingsplanen även arbetar utifrån någon annan metod 

så som Farstamodellen eller samarbete med Friends. Alla skolor är överens om att det 

förebyggande arbetet mot mobbning är väldigt viktigt och de önskar även att mer 

förebyggande arbete kunde göras på skolorna. De inser dock att det inte finns tid för allt de 

vill göra då lärarna lägger majoriteten av tiden på enbart pedagogiskt arbete. Här ser vi ett 

tecken på den konsekvens som kan uppstå för gräsrotsbyråkrater och deras handlingsutrymme 

enligt Lipskys (1980) teori (ibid.) Kuratorerna vill göra mycket mer för att förebygga 

mobbning eftersom de har ett personligt engagemang i mobbningsfrågan. Dock finns det 

begränsningar i organisationens resurser och regler, tiden räcker inte till och lärarna ska enligt 

Skollagen (2010:800) i första hand bedriva det pedagogiska arbetet.

4.4.1 Trygghet som förebyggande arbete

K7s skolas användning av Friends visar att de lägger en stor vikt på att förebygga mobbning. 

Kuratorn anser att någonting skolan försöker arbeta mycket med är ett fungerande 

rastvaktsystem och grunden till detta ligger i en tanke att det förebyggande arbetet baseras på 

att skapa mer trygghet. K3s skola är nyligen helt renoverad och arkitekturen är tänkt att vara 

förebyggande mot mobbning på det viset att man valt att ha mycket glaspartier och öppna ytor 

för att lärare lättare ska kunna upptäcka mobbningssituationer. K3 och K7 har valt att ha 

rastvakter på sina skolor. K7 genom cirkulerande rastvakter inom- och utomhus medan K3s 

skola valt att införa gratis kaffe till de lärare som väljer att ha sin rast bland eleverna. Tidigare 

forskning gjord av Olweus (1991) visar att skolor med en hög lärartäthet på raster har mindre 

mobbning bland elever än skolor som har en låg lärartäthet under raster. K3 och K7s 

upplevelser av mobbningens förekomst skiljer sig åt, där K3 upplever att det är lugnt i 

mobbningsfrågan för tillfället. Detta kan, men behöver inte ha ett samband med det Olweus 

(1991) skriver i sin studie, att skolor med hög lärartäthet har mindre mobbning. K7 menar att 

de infört ett allt större rastvaktsystem denna termin och de tycker sig se en klar förbättring, i 

alla fall på rasterna.

4.4.2 Elever i arbetet mot mobbning

Alla skolor gör en trygghetsvandring då eleverna får peka ut de platser som de uppfattar som 

otrygga. Detta görs oftast i samband med skolstart och sätter ribban för hur det förebyggande 
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arbetet ska se ut för att säkra elevernas trygghet. Exempelvis berättar K7 att man efter en 

trygghetsvandring insåg att eleverna var väldigt otrygga när de var på toaletterna, därför har 

de bytt ut toalettdörrarna för att skapa en tryggare plats. I en trivselenkät får eleverna fylla i 

sina upplevelser av trivsel och trygghet på skolan och även tillkännage om de känner sig 

utsatta eller om de vet någon som blir utsatt. Enkäterna ses som en viktig del av det 

förebyggande arbetet enligt alla kuratorer eftersom att det visar hur eleverna upplever sin 

situation i skolan. K3 och K7 använder även eleverna i det förebyggande arbetet med något de 

kallar hemliga lappen som fungerar på ungefär samma sätt som trivselenkäterna.

K1, K2, K4 och K7 har valt att ha kamratstödjare. De förklarar alla att det beror på att de vill 

ha några elever som engagerar sig lite extra i mobbningsfrågan. Alla kuratorer på skolorna 

förutom K7 är ute i klasserna och pratar om mobbning i förebyggande syfte. K7 hävdar att det 

är mentorerna på hennes skola som sköter det arbetet. I dessa samtal i klasserna får eleverna 

delta i diskussioner och värderingsövningar där mobbningsfrågan står i centrum. Temadagar 

mot mobbning förekommer på alla skolor förutom K7s. Dessa temadagar är till för att stärka 

gemenskapen mellan eleverna i klasserna. Olweus (1991) betonar i sin studie vikten av att ha 

temadagar kring mobbning eftersom att det hjälper till att stärka klassen som grupp och bidrar 

till gemenskap (ibid). En kurator som lagt ner extra tid på att förebygga mobbning genom 

olika temadagar är K1 som vid sidan om likabehandlingsplanen gjort en egen plan för hur de 

olika årskullarna ska genomgå vissa övningar beroende på ålder. Här kan vi tydligt se hur K1 

tagit sitt handlingsutrymme i beaktning, som Lipsky (1980) skriver om, genom att hon vid 

sidan av den lagstadgade likabehandlingsplanen har utformat eget material i arbetet mot 

mobbning. Här har troligtvis K1s personliga värderingar och normer bidragit till användandet 

av handlingsutrymmet då K1 utformat något hon tycker behövs. Precis som teorin om 

gräsrotsbyråkratin visar, så ska en gräsrotsbyråkrat ta hänsyn till lagen samtidigt som ett 

personligt ställningstagande kan tas i en viss fråga (ibid).

4.5 Åtgärdande arbete

Åtgärdande arbete ska enligt 6 kap 6-10§§ Skollagen (2010:800) bedrivas mot kränkande 

behandling (SFS 2010:800). Gemensamt för de sju skolorna är att de har nolltolerans mot 

mobbning. När en kränkning sker eller om det förekommer misstankar om mobbning så är det 

först och främst läraren som ska försöka reda ut det. Vid mer allvarliga incidenter ska rektorn 

informeras och fallet ska hanteras av ett mobbningsteam. Dessa team benämns olika, bland 

annat Trygghetsteam, Likabehandlingsteam, Elevhälsoteam eller Gruppen mot kränkande 
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behandling. Eftersom att alla team har samma arbetsuppgifter för vi samman dem under 

namnen ”team”. Personer som ingår i teamen är rektor(-er), kurator, sjuksköterska, 

skolpsykolog, utvalda lärare, speciallärare, elevstödjare och i vissa fall även vaktmästare och 

städpersonal. Det är alltså först när det kommer till teamets kännedom som det betraktas som 

allvarligt och en ärendegång påbörjas. Alla kuratorer måste ha godkännande av eleven innan 

ett ärende tas upp i teamet.

4.5.1 Ärendegång

Ärendegången är ett verktyg som ska klargöra vad som ska göras och i vilka steg, då det 

handlar om mobbning. Alla skolor har som första åtgärd att hålla samtal med de berörda

eleverna och en bedömning görs huruvida föräldrarna ska kontaktas. K1 och K4 menar att det 

kan vara svårt att åtgärda den tysta mobbningen eftersom att det inte finns några direkt bevis 

och att mobbarna ofta nekar till att något hänt. K4 har hanterat detta med omvänd psykologi, 

vilket hon förklarar med att hon då ett ärende blir känt går till den berörda klassen och pratar 

moraliskt kring mobbning i avsikt att nå mobbarnas samvete. K1 och K5 har vid vissa 

tillfällen satt in punktmarkering på offret för att öka tryggheten under skoltid, punktmarkering 

kan vara en elevstödjare.

K2s skola är den enda skola som arbetar utifrån Farstamodellen. Detta innebär att skolan 

främst arbetar med just åtgärdande arbete och desto mindre med förebyggande. När ett ärende 

uppkommer pratar de med offer och mobbare för att höra vad som hänt. Sedan ger de 

mobbaren en vecka att skärpa till sig och har mobbningen inte upphört då så kontaktas 

föräldrarna. Farstamodellen som är skapad av Ljungström (1997) är mestadels inriktad på ett 

akut åtgärdande arbete mot mobbning. Vikten ligger i att prata med de berörda och hålla 

uppföljningssamtal med alla parter. K2 beskriver att klimatet på hennes skola hårdnat den 

senaste tiden. Vi drar en parallell till det faktum att K2s skola arbetar helt och hållet utifrån 

Farstamodellen, som enligt Ljungström (1997) lägger en väldigt liten del på det förebyggande 

arbete mot mobbning (ibid). Bristen på förebyggande arbete på K2s skola leder till att 

mobbningen oftast hanteras först då en akut mobbningssituation sker. Den ökade mobbningen 

på skolan kan förstås om man ser till deras val av metod i arbetet mot mobbning. K3 beskriver 

att de bara använder vissa utvalda delar av Farstamodellen eftersom att den blivit kritiserad i 

en utvärdering.
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K4 och K5 berättar om sina upplevelser kring åtgärdande metoder när det gäller nätmobbning. 

K4 säger att hon brukar hjälpa elever som är utsatta på nätet med att visa hur man kan 

blockera personer på olika hemsidor. K4 brukar även konfrontera den som sägs ha nätmobbat 

och fråga om personen kan stå för det den skrivit. Kuratorn ber sedan eleven som skrivit elaka 

saker att ta bort det från den aktuella Internetsidan och hon klargör för eleven att det inte är 

okej. Föräldrar kontaktas alltid i situationer som berör nätmobbning.

När åtgärder har vidtagits men mobbningen fortsätter har skolorna olika tillvägagångssätt för 

att fortsätta åtgärdsarbetet. När mobbningen fortsätter kontaktar alla skolor föräldrarna i första 

hand för ett ökat samarbete kring de aktuella eleverna. K3 förklarar att de vid fortsatt 

mobbning, trots åtgärder, sätter in punktmarkering på eleven som mobbar. Detta innebär att 

någon vuxen alltid är intill den som mobbar, vilket försvårar mobbarens gärningar. Då 

mobbningen fortsätter och om allvarliga incidenter har skett kan det bli fråga om en 

polisanmälan. Kuratorerna säger att det är ovanligt att skolan behöver kontakta polis men det 

har hänt. K4 och K5 hävdar att det kan bli aktuellt att Socialtjänsten blir inkopplad. 

Utmärkande för K4 är att skolan skickar elever som bedöms ha bristande kontroll över sina 

impulser till Socialtjänstens program i Aggressive Replacement Training, ART. Alla 

kuratorerna för själva på tal om att klassbyte eller skolbyte kan bli aktuellt. När vi frågar om 

det är offret eller mobbaren som får byta klass är det nästan alltid offret. De menar att offret 

oftast vill byta klass eller skola på grund av det som sker och då känner de att de inte kan 

hindra dem från det. Detta säger emot tidigare forskning som menar att det administrativa 

systemet gör att den som blir mobbad tvingas vara kvar i det sociala system där det 

förekommer (Berlin, 2002). Avstängning av mobbaren är ett annat alternativ som kan 

genomföras och det är K4 och K5 som säger sig ha dessa strategier. Oftast är avstängningen 

under en period på en till två veckor och i dessa fall görs en anpassad studiegång för eleven då 

skolplikt gäller i högstadiet.

4.6 Ansvarsfördelning i mobbningsfrågan

Alla sju kuratorer är överens om att rektorn har det yttersta ansvaret i alla frågor som rör 

skolan, därmed även ansvar i mobbningsfrågan. Skollagen (2010:800) 6 kap 6-7§§ säger att 

det är huvudmannen som har ansvar att det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka 

kränkande behandling mellan elever. Huvudmannen ska även bedriva åtgärder i förebyggande 

och förhindrande arbete (SFS 2010:800). K3 förklarar att det är kommunen som har ansvar 

för allt som sker på skolan, men att rektorn ändå är den som sköter och fullgör 
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huvudmannappgifter, vilket leder till att det ur skolans synvinkel blir rektorn som ses som 

huvudman. K5 menar att även om rektorn har det yttersta ansvaret så behöver inte det 

innebära att denne automatiskt är engagerad i arbetet mot mobbning.

Jag upplever att rektorn ger mig ett alldeles för stort ansvar i mobbningsfrågan. Det blir ett 

tungt lass at dra ensam. (K7)

Även om kuratorerna anser att de får ett alldeles för stort ansvar i mobbningsfrågan så gör 

rektorn enligt 2 kap 10§ Skollagen (2010:800) det han är berättigad till att göra, nämligen att 

delegera ledningsuppgifter och rätten att besluta i frågor till en anställd (SFS 2010:800). 

Kuratorerna menar dock att alla vuxna på skolan har ett ansvar, inte bara rektorn eller 

kuratorn, att ingripa då det ser mobbning.

Enligt Forslund (2009) är en byråkratisk organisation kännetecknad av att det finns en tydlig 

hierarkisk trappa och en tydlig maktfördelning, detta innebär att det finns en tydlighet i 

ansvarsfördelning och befogenheter bland de personer som ingår i organisationen. Med 

rektorn som ytterst ansvarig och med störst makt, upplever vi skolan som en byråkratisk 

organisation där övrig skolpersonal som elevhälsan och lärare kommer under rektorn, det är 

dessa som får delegering av rektorn. Sammanfattningsvis visar resultatet att alla rektorer har

det yttersta ansvaret men gärna delegerar ut arbete och ansvar till kuratorer. Detta vill vi 

problematisera eftersom att delegering av uppgifter motsätter den tydliga ansvarsfördelning 

som ska finnas i en byråkratisk organisation (ibid). Vidare menar vi att den hierarkiska trappa 

som finns i en byråkratisk organisation blir omvänd i praktiken då ett stort ansvar delegeras ut 

från rektor till kurator i mobbningsfrågan.

4.6.1 Lärarnas rädsla för konflikthantering

K1, K2, K3, och K4 anser att lärare ofta kommer och ber om råd om hur de ska hantera 

konflikter mellan elever som kränker eller mobbar varandra. K1 betonar att det är väldigt 

vanligt att lärare kommer och vill ha hjälp i det förebyggande arbetet. K1 uttrycker det som 

att hon får känslan av att lärarna förlitar sig lite väl mycket på henne ibland och önskar att de 

tog tag i mer konflikter själva. K4 menar att det alltid är lärarnas ansvar att först ta tag i ett 

ärende om en kränkning sker mellan eleverna. Men K4 menar ändå att även om det är lärarnas 

ansvar så tar de inte alltid det. K4 berättar vad lärarna brukar säga då de inte vill lösa 

konflikter eller förebygga mobbning i klasserna:
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Jag engagerar inte mig i sådant som inte har med min undervisning att göra. Thats´s it. 

Undervisningen intresserar jag mig för, det är det jag har lön för… (K4)

En byråkrati har enligt Forslund (2009) tydligt uppsatta mål och regler för både lärare och 

elever (ibid). Lärarens ansvar är enligt 2 kap 13§ Skollagen (2010:800) att bedriva 

undervisning på skolan (SFS 2010:800). Många av kuratorerna anser att lärarna ofta kommer 

och ber om hjälp i både konflikthantering och om hjälp i förebyggande syfte, så som 

diskussioner om mobbning i klasserna. Vi drar parallellen att lärarna, i synnerhet till 

ovanstående citat, anser att de har som regel och mål att deras arbete endast går ut på att 

undervisa elever i det ämne de har ansvar för. K4 menar att en lärare på skolan menar att det 

inte ingår i dennes arbetsuppgifter att bedriva arbete mot mobbning och vidare ingenting 

denne får lön för. Med detta tror vi att lärarna anser att de endast ska bedriva undervisning i 

skolan som det står enligt 2 kap 13§ i Skollagen (2010:800) (SFS 2010:800).

K5, K6 och K7 upplever att lärarna inte bara kommer och rådfrågar kring mobbning utan att 

de kommer och vill att kuratorn ska lösa konflikten åt dem. När lärarna egentligen ska försöka 

reda ut konflikter själva men väljer att be kuratorn göra det, läggs ett ansvar att lösa en 

konflikt på kuratorn. Detta är något som enligt oss gör att den byråkratiska trappan enligt 

Forslunds (2009) återigen kan sägas bli upp och nervänd (ibid). I tidigare avsnitt beskrev vi 

hur rektorns delegering av ansvar läggs på kuratorer och tillsammans med det faktum att 

lärare vill ha hjälp i konfliktlösning förstärks vår tanke om den omvända trappan, att kuratorer 

i mobbningsfrågan kan anses inneha det större ansvaret med rektor och lärare under sig. Här 

förstärks även att den tydliga ansvarsfördelning som ska finnas i en byråkratisk organisation 

inte verkar vara så tydlig i de sju skolor vi besökt.

K6 säger att lärarna är lata och att de därmed brister i sitt ansvar. Hon berättar att tanken 

med likabehandlingsplanen är att den som upptäcker mobbningen ska ingripa för att det blir 

säkrast så. K7 berättar att det endast är mentorernas ansvar att prata om mobbning i klasserna. 

Hon menar att det aldrig är en kurators ansvar på deras skola. Hon vet inte hur mentorerna 

pratar om mobbning och om de ens gör det. Lärarna kommer aldrig och ber om råd i

mobbningsfrågor, det är snarare så att lärarna kommer och ber henne att lösa det. Vidare 

menar hon att en anledning till att de inte kommer och rådfrågar är för att de har bra koll på 

läget och känner att det klarar av mobbningsfrågorna själva. Vi upplever att det på K7s skola 

är en mindre tydlig ansvarsfördelning än på resterande skolor. K7 menar att om någonting 
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inom mobbning sker och inte kuratorn är där så vet lärarna inte vad de ska göra och de förstår 

inte att de kan gå till rektorn. Vi tolkar detta som att skolan har en otydlig ansvarsfördelning 

och då en byråkratisk organisation inte bara kräver en tydlig ansvarsfördelning utan även 

gemensamma mål och regler (Forslund, 2009) så anser vi att det uteblivna samarbetet mellan 

de olika professionerna leder till att gemensamma mål kring mobbning kan bli svårare att 

uppnå.

K7 vill inte uttala sig generellt om ifall lärare har svårt med konflikthantering, men hon 

upplever att många av de äldre lärarna har svårt för att ta tag i mobbningssituationer medan 

den nyare generationen har en större ambition för det. Det är inte för att de äldre inte bryr sig 

utan mer att de tycker att undervisningen är viktigare. Vi kan se att kuratorerna upplever att 

lärarna har en rädsla att ingripa vid konflikter. Vissa lärare ber därför kuratorn om råd i en 

situation medan vissa vill att kuratorn ska gå in och lösa hela konflikten. Enligt Erikssons 

m.fls. (2009) studie är lärare ofta rädda för att ingripa vid konflikter (ibid) vilket vi kan se 

likheterna till kring kuratorernas egna upplevelser om lärarnas konflikthantering. Varför lärare 

kan tänkas vara rädda för att ingripa kan vara på grund av det som Juvonen m.fl (2003) 

framför i sin studie, att lärare får lite om ingen hjälp i hur de effektivt ska hantera 

mobbningsproblemtiken vilket gör att de drar sig från att ingripa i mobbningssituationer 

(ibid).

4.6.2 Skolans VS. Föräldrarnas ansvar vid nätmobbning

K1-K6 anser att det är skolans ansvar att ingripa då det handlar om nätmobbning. De menar 

att det främst ligger på deras bord om det är något som påverkar skoldagen. K7 däremot 

hänvisar desto mer ansvaret för nätmobbning på föräldrarna, eftersom att de har 

huvudansvaret för vad som sker på fritiden. Angående mobbning via mobiltelefon menar K7: 

… det är ju inte jag som har försett dem med mobiler, det är ju föräldrarna (K7)

Alla kuratorerna instämmer i att föräldrarna tar ett allt för dåligt ansvar när det handlar om 

barnens mobbning över nätet och de önskar att fler föräldrar engagerade sig i barnens 

aktiviteter på Internet. Olweus (1991) menar att kommunikationen mellan skola och hem är 

otroligt viktig för mobbningsarbetet (ibid). K6 är den vi upplever är mest missnöjd över 

föräldrarnas ansvarstagande för barnen. Hon önskar att fler föräldrar engagerade sig och hon 

är verkligen förvånad över att inte fler ringer till henne eller rektorn angående sina barn och 
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nätet. K6 berättar att hon känner extra engagemang i att arbeta mot mobbning och utsatta 

barn, därför har hon skaffat en yrkesmässig Facebooksida där hon är vän med eleverna och

där hon ser vad som händer online. Hon anser att det är det bästa hon gjort just för att det gör 

att hon ser saker hon annars inte hade sett och så kan hon ingripa om något händer. K1 menar

att det är viktigt att föräldrar är medvetna om vad som händer kring deras barn. Man har ju 

alltid ansvar för sina barn, menar hon. K6 vill gärna kunna se och ingripa även vid 

nätmobbning, därför har hon av personligt intresse och utifrån sitt handlingsutrymme skapat 

en yrkesmässig Facebooksida där hon har kontakt och översikt över eleverna på skolan. Vi 

anser att detta är ett tecken på hur ett handlingsutrymme enligt Lipskys (1980) teori om 

gräsrotsbyråkrater, kan användas positivt för att förbättra arbetet inom ett visst område, i detta 

fall mobbning (ibid). Då skapandet av en yrkesmässig Facebooksida inte är något som ingår i 

hennes arbetsuppgifter så kan vi anta att det endast är av personligt intresse och engagemang 

som hon gjort det.

… sen får man ju trycka på föräldrar och upplysa dem och uppmuntra dem att om de märker 

att ens barn är i bråk, att de lyfter på luren och ringer den andra föräldern och löser det 

utanför skolan. (K1)

K3 klargör att det egentligen bara är saker som händer i skolan som ligger under skolans 

ansvar och resten ligger på föräldrarna. Oftast, menar K4, kommer det till hennes kännedom 

om något hänt på fritiden över nätet och då pratar hon med de inblandade i skolan. Under 

föräldramöten och liknande brukar de informera föräldrarna att hålla kolla på vad barnen gör 

på nätet och göra dem medvetna om vad som händer mellan eleverna. Vi frågade K7 om hon 

kunde tänka sig att ha en yrkesmässig Facebooksida men då menar hon att det hade blivit ett 

alldeles för stort ansvar för henne att ha. Hon menar att tanken har diskuterats men det blir 

väldigt krävande om hon ser allt som händer på nätet, då blir hon skyldig att agera. Hon 

menar att det hon först och främst vill är att ta ansvar för det som sker i skolan. Hon menar att 

det som sker på fritiden och påverkar skolan, det tar de ansvar för. En anledning till att 

kuratorn drar sig från ansvaret för nätmobbningen är för att det är svårt att som utomstående 

veta vem som började och vilka som är inblandade, då många elever skyller ifrån sig på 

varandra. Här kan vi se att K7 till skillnad från K6 valt att inte skaffa en yrkesmässig 

Facebooksida. Även detta kan vi hänvisa till Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkraters 

handlingsutrymme, då hon väljer att i sitt arbete inte använda Internet som en källa för att se 

vad elever gör på nätet (ibid). Om däremot rektorn skulle beordra att en yrkesmässig 
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Facebooksida ska skapas av kuratorn så måste hon följa de regler som satts upp i 

organisationen. I nuläget kan hon dock själv välja och har därför avstått för att det inte är 

något hon anser behövs i arbetet mot mobbning plus att hon anser att det är föräldrarna som i 

första hand ska övervaka barnens Internetvanor.

4.7 Sammanfattning

Studiens syfte är att öka förståelsen för hur högstadieskolorna hanterar arenornas 

mobbningsformer utifrån kuratorernas upplevelser och erfarenheter samt utifrån de lokala 

likahandlingsplanerna. De frågor vi ville besvara var hur skolor arbetar förebyggande och 

åtgärdande mot mobbning utifrån likabehandlingsplanerna, hur skolornas ansvar ser ut i 

mobbningsfrågan samt hur kuratorerna och skolorna har tagit hänsyn till könsbundenheten i 

mobbningsfrågan.

Studiens resultat visar att fyra av sju kuratorer upplever att klimatet mellan elever har hårdnat 

de senaste åren. Alla kuratorer är överens om att nätmobbningen har ökat den senaste tiden 

och flera tror att detta beror på att den mobbning som tidigare skett i skolans korridorer har 

förflyttats till att ske över Internet. Den traditionella mobbningen i skolan utspelar sig genom 

verbala angrepp, fysiskt våld, utfrysningar och blickar. Kuratorerna samstämmer i att det 

finns könskillnader i sättet att mobba. I den traditionella mobbningen tenderar flickor att 

utföra den osynliga mobbningen i form av utfrysning och blickar. Pojkar är mer 

representerade i den fysiska mobbningen och verbala kränkningar. Resultatet visar även att 

vissa kuratorer tror att pojkar och flickor mobbar olika mycket på Internet, där flickor ses som 

överrepresenterade. Vissa kuratorer menar att könen mobbar lika mycket på nätet men på 

olika forum. Alla skolor har utformat likabehandlingsplaner mot mobbning. Planen används i 

förebyggande och åtgärdande syfte, där även ansvarsfördelningen är uppdelad så att alla vet 

vad som ska göras om något händer. Skolornas förebyggande och åtgärdande arbete ser 

liknande ut, de samtalar om mobbning i klasserna, har temadagar för att öka gemenskapen, de 

har trygghetsvandringar, hemliga lappen, kamratstödjare och rastvakter. När en kränkning 

eller mobbning sker åtgärdar de med samtal med berörda samt kontaktar föräldrarna. 

Skolorna har en särskild ärendegång de ska följa då ett mobbningsärende blir aktuellt. 

Resultatet visar att rektorn bär det yttersta ansvaret i allt som rör skolan, även mobbning. 

Kuratorerna upplever dock att rektorerna delegerat ett allt för stort ansvar på dem i 

mobbningsfrågan och en önskan finns att föräldrar ska ta ett större ansvar för sina barn och 

deras Internetvanor.
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5. Avslutande diskussion

I detta kapitel följer vår avslutande diskussion kring det resultat vi nått fram till i vår studie 

kring mobbning. Vi har valt att dela upp diskussion i tre olika delar; diskussion kring resultat 

och analys, metodkritik samt fortsatt forskning inom ämnet.

5.1 Diskussion kring resultat och analys

Studiens syfte är att öka förståelsen för hur högstadieskolorna hanterar arenornas 

mobbningsformer utifrån kuratorernas upplevelser och erfarenheter samt utifrån de lokala 

likahandlingsplanerna. Vi har tre forskningsfrågor; hur skolorna arbetar förebyggande och 

åtgärdande mot mobbning, ansvarsfördelningen i mobbningsfrågan samt kuratorernas 

upplevelse av könsbundenheten i de olika mobbningsformerna. Vi anser oss ha fått våra 

forskningsfrågor besvarade genom den empiri vi samlat in under intervjuerna. 

5.1.1 Diskussion kring mobbning och genus

Resultatet visar att pojkar och flickor upplevs mobba i samma utsträckning men på olika sätt. 

Pojkar är mer verbala, fysiska och tydliga i sin mobbning medan flickor kör med en mer dold 

mobbning i form av utfrysning och skitsnack bakom ryggen. Resultatet visar att pojkar 

upplevs mobba mer via den traditionella formen men att kuratorerna tror att flickor är lika 

representerade. Detta stämmer överens med Kowalski och Limbers (2007) resultat som visar 

att pojkar är mer benägna att mobba via den traditionella formen (ibid). Att pojkarna av 

kuratorer upplevs mobba mer via den traditionella formen kan även bero på det Simmons 

(2002) säger, att skolpersonal uppfattar den synliga mobbningen mer än den som är osynlig 

(ibid). Vi upplever att kuratorerna pratar om pojkars mobbning som den mobbning som är lätt 

att se och flickors mobbning är svårare att se. Att kuratorerna upplever att pojkar mobbar mer 

på det traditionella viset blir inte längre så konstigt då man tänker på kuratorernas utsagor i 

förhållande till tidigare forskning som menar att den synliga, fysiska mobbningen är lättare att 

se än den tysta mobbningen som sker i det dolda. 

Vår analys av resultatet är att flickor på grund av den förankrade genusordningen som råder i 

samhället använder den tysta psykiska mobbningen eftersom det stämmer överens med det 

förväntade beteendet för hur en flicka ska vara. Barn socialiseras tidigt in i vissa könsroller 

och teorier visar att mannen sätter normerna i samhället och att det anses opassande att 
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kvinnor gör typiskt manliga saker (Connell, 2003). Detta kan vi dra paralleller till att flickor 

väljer att mobba på det tysta viset. Vi menar att om en flicka skulle slåss eller mobba verbalt, 

vilket anses vara en manlig företeelse, så kan detta uppmärksammas på ett negativt sätt då det 

inte förväntas att flickor ska göra manliga saker (Burr, 1998). Det kan alltså på grund av den 

inlärda könsordningen hos exempelvis flickor vara ett medvetet val att inte mobba på ett 

manligt sätt. Enligt en kurator så tenderar pojkar att kalla flickor för olika könsord. Vi har 

tolkat detta till vad Ekman (1998) säger om att media konstant påminner oss om hur 

könsrollerna är konstruerade (ibid). Vi menar att pojkar i skolålder förmodligen tittar en hel 

del både på dator och tv. Här ser de kanske saker som gör att de tror att flickor är et slags 

objekt som är okej att kalla olika saker. Då pojkar ser saker genom media kanske de tror att 

det är okej och normalt att säga vissa saker till flickor. Det behöver dock inte vara media som 

påverkar pojkars sätt att prata med flickor, det kan lika gärna vara så att de inför sin 

kompisgrupp vill verka coola och utmana gränser för att uppnå status i gruppen. Det kan även 

vara så att pojkarna tar efter äldre pojkars beteende på skolorna vilket gör att det kan bli en 

slags kultur att säga vissa saker till flickor. 

Vårt resultat har visat att vissa kuratorer upplever att flickor dominerar mobbningen på nätet 

och andra kuratorer tror att det kan vara lika fördelat mellan könen. De senast nämnda 

kuratorerna förmodar att pojkar och flickor troligitvis har olika forum på nätet där de väljer att 

mobba, där flickor väljer Facebook och SMS och pojkar mobbar via spel. Vårt resultat 

stämmer därmed delvis in med Kowalski och Limbers (2007) studie som visar att flickor 

tenderar att mobba mer över nätet än vad pojkar gör (ibid). Även Slonjes m.fl. (2012) studie 

stämmer in på vårt resultat kring könsbundenheten till nätmobbning, då deras resultat liksom 

delar av vårt resultat visar att det inte finns några skillnader i vilka som mobbar över nätet 

(ibid). Vår uppfattning från intervjuerna är att kuratorna i större utsträckning tror att flickor 

drar sig mer till nätmobbning än vad pojkar gör. Vi tänker att detta kan bero på att flickor 

lättare kan ty sig till den mobbning som sker på nätet då det är den mobbningsform som 

passar deras mobbningsstrategi bäst, den tysta och psykiska mobbningen. Det behöver inte 

alls vara på detta sätt, det kan helt enkelt vara så att pojkar inte sitter vid datorn i samma 

utsträckning som flickor gör och därmed har de inte samma chanser att mobba över nätet. Vi 

kan även se att kuratorerna, när vi för genusfrågan på tal, visar ett intresse för begreppet då 

det handlar om mobbning. Vi tror att det faktum att genusbegreppet är relativt nytt (Connell, 

2003) kan göra att det finns en rädsla för att använda begreppet fullt ut i praktiken, då 

skolpersonalen kanske inte förstår det fullt ut. Detta innebär inte att kuratorerna är okunniga 
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kring vad genus innebär, det handlar troligtvis mer om att de inte vet hur de ska göra för att 

använda det i likabehandlingsplanen och i det förebyggande arbetet mot mobbning. Vissa av 

kuratorerna beskriver efter genusdiskussionen att de absolut kan tänka sig att framföra 

genusfrågan inför nästa likabehandlingsplan och menar att det är något de inte funderat över 

tidigare. Vi tror att vi kan ha väckt vissa idéer hos de vi intervjuat, och förhoppningsvis kan 

de hitta sätt att arbeta med genusfrågan på ett sätt de inte tänkt på förut.

Vår egen uppfattning är att genusbegreppet än så länge är mest etablerat i forskningens värld, 

även om det finns tendenser till att det används i vardagliga sammanhang som i skolans värld 

och i andra forum. Vi kan även se det från en annan synvinkel, att genusperspektivet inte alls 

har införlivats i skolans värld, för att motsätta det vi nyss har skrivit. Connell (2003) menar att 

barn tidigt intar de könsroller som förväntas av samhället (ibid). Wernersson (2009) framför 

att barnen redan i tidig skolålder lär sig hur de ska vara beroende på vilket kön de har. 

Barnens förväntade beteende i skolan påverkas av både andra elever och vuxna på skolan 

(ibid). Detta innebär enligt teorierna att om ett barn i skolan uppträder på ett sätt som inte är 

accepterat för det könen, så reagerar omgivningen på det. Detta medför att de små barnen lär 

sig vad som är rätt och fel för sitt kön och därmed tar med sig det i stigande ålder. Det 

behöver inte bara vara så att det är elevernas inlärda könsroller som påverkat hur de mobbar, 

det kan även vara det omvända, att det är personalens förväntade agerande av eleverna utifrån 

kön som påverkar sättet att se på mobbningen. Eleverna kan ha lärt sig att skolpersonal 

reagerar kraftigare på att exempelvis flickor slåss eller att en pojke fryser ut en annan pojke. 

Om eleverna blir negativt uppmärksammade i mobbningssituationer på grund av att de gör 

något som inte förväntas av dem så lär de sig förmodligen ganska snabbt att inte göra det 

igen. Men om de mobbar på ett sätt som förväntas av dem beroende på kön så kanske inte 

reaktionerna blir så starka. Vi har svårt att tro att lite vanligt grabbslagsmål alltid uppfattas 

som mobbning eller kränkning av skolpersonalen. Detta blir en fara i sig, då det där vanliga 

knuffandet som kan ske pojkar emellan egentligen är en allvarlig mobbningssituation som 

borde uppmärkssammas mer. Detta innebär att skolpersonal kan missa vissa situationer som 

till exempel sker emellan pojkar, just för att deras föreställning kring könen är att pojkar 

normalt sätt kan slåss lite ”för att det hör till”. 

5.1.2 Diskussion om förebyggande och åtgärdande arbete 

Kuratorerna har gett oss information om hur skolorna arbetar både förebyggande och 

åtgärdande mot mobbning på de olika arenorna. Alla skolor har ett trygghetsteam som 
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ansvarar för det förebyggande arbetet mot mobbning och skolorna arbetar förebyggande och 

åtgärdande utifrån likabehandlingsplanen. Resultatet visar att alla skolor har en ärendegång 

som förtydligar vad som ska göras när mobbning blir aktuellt. Som slutliga åtgärder kan 

elever på respektive skolor få genomföra ett klass- eller skolbyte, bli avstängda eller 

polisanmälas. Kuratorerna berättade att nätmobbning förebyggs och åtgärdas på ungefär 

samma sätt som den traditionella mobbningen. Vi uppfattar inte att kuratorerna saknar någon 

specifik mall för hur just nätmobbning ska förebyggas eller åtgärdas utan de är nöjda med hur 

det ser ut idag. Det vi finner intressant är att samtliga kuratorer berättar att nätmobbningen 

ökar och i många fall inte är hanterbar men de efterfrågar inte vidare utbildning kring det eller 

förnyade arbetsmetoder för att jobba emot det. Den tidigare forskningen kring förebyggande 

arbete mot mobbning visar att en hög lärartäthet på raster minskar förekomsten av mobbning 

(Olweus, 1991). Vår studie visar samma resultat, en av de två skolorna som satsat på ett 

fungerande rastvaktsystem hade även en mindre upplevd förekomst av mobbning. 

Farstamodellen är en metod som används i åtgärdande syfte (Ljungström, 1997). Det vi kan se 

är att skolan som använder denna metod är en av de som upplever en aning högre förekomst 

av mobbning än vissa andra kuratorer. Detta kan enligt oss bero på att Farstamodellen just är 

mer inriktad på det åtgärdande arbetet och inte bedriver förebyggande arbete i samma 

utsträckning. 

5.1.3 Diskussion om ansvar 

Gällande ansvaret har all personal skyldighet att ingripa i mobbningssituationer på skolan 

men det är alltid rektorn som har det yttersta ansvaret. Samtliga kuratorer anser att rektorn 

delegerar för mycket ansvarsuppgifter kring mobbning till kuratorerna. Många kuratorer 

upplever även att lärarna kommer till dem och ber dem lösa konflikter. I resultat och 

analysdelen har vi diskuterat skolan som en byråkratisk organisation. Vår tolkning är att 

skolan på papperet och i lagen är en renodlad byråkratisk organisation eftersom de har tydliga 

regler och mål, en hierarkisk trappa, en tydlig ansvarsfördelning och alla personer i 

organisationen är utbytbara (Forslund, 2009). Enligt oss är dock skolan inte en renodlad 

byråkratisk organisation i praktiken eftersom den hierarkiska trappan kan bli upp- och 

nervänd då det är kuratorn som i slutändan får det huvudsakliga ansvaret i mobbningsfrågan. 

Då rektorn delegerar över ansvarsuppgifter till övrig personal blir även ansvarsfördelningen 

otydlig. Vi vill med detta påstå att skolan inte alltid är så byråkratisk som man kan tro. 

Tidigare forskning visar lärares rädsla för att agera i mobbningssituationer (Eriksson m.fl, 

2009). Då vårt resultat visar att många kuratorer upplever att lärare ofta kommer och ber om 
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råd eller hjälp i att hantera mobbning, kan man tänka sig att detta beror på en viss rädsla från 

lärarens sida. Om lärarnas ovilja att själva ingripa beror på lathet eller rädsla kan inte vi 

avgöra, men om det beror på rädsla så kan vi se sambandet till tidigare forskning.

Kuratorerna tar ansvar för nätmobbning när det påverkar eleverna i skolan. En sak vi uppfattat 

under intervjuerna är att få kuratorer vill ha ansvar för nätmobbningen, de vill att föräldrarna i 

större utsträckning ska bli mer engagerade i barnens internetvanor. En av kuratorerna menar

att om hon får reda på vad som händer på nätet eller fritiden, då måste hon ta sitt ansvar och 

ingripa. Detta drar vi en parallell till att kuratorerna kanske redan anser att de har tillräckligt 

mycket ansvar i nuläget och om de får en plan till gällande nätmobbningen ökar ansvaret ännu 

mer och det kanske inte är något de eftersträvar. Alla kuratorer vill att lärarna ska engagera 

sig mer i mobbningsfrågan, kuratorerna menar att lärarna idag inte anser sig behöva ta det 

ansvaret eftersom de ska stå för den pedagogiska biten.

5.1.4 Diskussion om kuratorers handlingsutrymme 

I vår studie har vi även valt att använda Lipskys (1980) teori om gräsrotsbyråkraten och dess 

handlingsutrymme. De utsagor som kuratorerna ger oss visar olika exempel på hur 

handlingsutrymmet kan användas eller undgås att användas. Nedan kommer vi att diskutera 

positiva och negativa sätt på hur handlingsutrymmet har använts av kuratorerna. De positiva 

sätten vi har sett är hur K1 har valt att utforma en personlig plan över hur olika förebyggande 

arbeten kan anpassas utifrån vilken årskurs eleverna går i. K6 har valt att skapa en 

yrkesmässig Facebooksida för att kunna se och ingripa vid nätmobbning. Här ser två exempel 

på hur kuratorer utifrån personliga intressen för mobbning har valt att använda sitt 

handlingsutrymme på ett positivt sätt i mobbningsfrågan.

Negativa aspekter som vi kan se av kuratorernas val av handlingsutrymme är att det kan 

påverka hur en kurator ser på könens olika sätt att mobba, utifrån genusordningen. Då menar 

vi att en kurator kan välja att blunda då en elev mobbar på ett sätt som inte förväntas av 

samhället. Kanske anser en kurator att könsrollerna är givna, så även i skolan, och därför är 

det även givet att pojkar och flickor mobbar på sina egna vis. Ett annat negativt exempel är 

hur K7 använder sitt handlingsutrymme genom att inte utforma en ny likabehandlingsplan 

samt att inte skaffa en yrkesmässig Facebooksida då hon anser att hon redan har nog med 

ansvar. Vi menar att hennes val att inte göra en ny plan beror på att hon motsätter sig 

organisationens regler för att visa att hon inte tänker göra den ensam en gång till, utan vill ha 
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hjälp av resterande personal. En tanke för Lipskys (1980) teori är att handlingsutrymmet inte 

ska användas då det kan påverka organisationens mål negativt (ibid).  De iakttagelserna vi 

gjort av kuratorernas berättelser är att de former av handlingsutrymme de tar sig kan påverka 

skolans arbete mot mobbning negativt. Man kan delvis tänka sig att en utebliven revidering av 

K7s likabehandlingsplan gör att arbetet mot mobbning inte bedrivs på bästa sätt och detta kan 

påverka organisationen negativt. Samtliga kuratorer anser att det inte finns tillräckligt med 

resurser för att arbeta fullbordat med mobbning, och detta kan vi hänvisa till just 

gräsrotsbyråkraters arbetssituation. De vill göra mer än vad organisationen tillåter, både 

regelmässigt och tidsmässigt, vilket gör att deras personliga engagemang för mobbning inte 

alltid kan tillgodoses av skolans regelsystem. Vi upplever att kuratorerna har ett ganska stort 

handlingsutrymme, men som hämmas en del på grund av att andra saker går före på skolan, 

exempelvis undervisning. Eftersom de fått ett stort ansvar för mobbning av rektorn så har de 

ändå stora möjligheter att göra ett enligt dem själva fritt arbete inom mobbningsområdet. De 

kan i mån om tid anordna vissa dagar där det bedrivs mobbningsfrågor. Samtidigt som 

handlingsutrymmet ofta är en fördel så kan vi även uppfatta att det stora ansvaret och den 

stora friheten ibland blir ett problem för kuratorerna då de tycker att de får ett alldeles för stort 

ansvar just i mobbningsfrågan. Kuratorerna vill kunna göra så mycket mer i mobbningsfrågan 

och de vill bedriva mer arbete men här stoppas de upp av organisationens regler och resurser, 

vilket gör att handlingsutrymmet många gånger krymper inom vissa områden. 

Som en avslutning på vår diskussion av vårt resultat så vill vi göra en kort återkoppling till en 

studie vi nämner i vår inledning. Vi nämnde Laws m.fl (2011) studie som visat att det inte 

finns några bevis för att traditionell mobbning och nätmobbning fungerar på samma sätt och 

därför ifrågasätts de strategier som används för de olika mobbningsformerna (ibid). Detta är 

en fundering som följt oss sedan start och vi kan nu när studien är över förstå hur skolorna har 

svårigheter i att hitta bra strategier mot just nätmobbningen. Kuratorerna menar att de har 

nätmobbning inskrivet i likabehandlingsplanen som något de måste arbeta mer med, men 

samtidigt så får vi inte grepp om hur de tänkt att de ska arbeta mot det. Vår uppfattning är att 

skolorna har svårt att hitta fungerande strategier mot nätmobbning, och kanske beror detta på 

att nätmobbningen är svårt att greppa då den inte sker i nuet på skolgården. Vi hänvisar därför 

detta till Laws m.fl (2011) studie som på något sätt förmedlar den fundering som vi har efter 

intervjuerna med kuratorerna. Problematiken kan enligt oss ligga i just det faktum att skolor 

tillämpar liknande strategier på de olika mobbningsformerna och kanske är det så att de olika 

formerna av mobbning kräver olika förebyggande och åtgärdande arbete?
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5.2 Metodkritik – vad kunde gjorts annorlunda

Vi anser oss ha besvarat våra forskningsfrågor och därmed tycker vi att metodvalet har varit 

fungerande. Detta innebär dock inte att saker inte kunde ha gjorts annorlunda. För att utöka 

informationsinsamlandet kunde vi ha utfört deltagande observationer på exempelvis 

temadagar mot mobbning eller suttit med i ett möte med Trygghetsteamet. Vi skulle ha 

kunnat utföra dokumentanalys av skolornas likabehandlingsplaner och fördjupat oss i 

informationen kring dokumenten. Vi skulle även ha kunna komplettera studien med att 

införliva lärarnas upplevelser genom enkäter för att få deras syn på mobbning. I vår studie har 

vi endast använt oss av kuratorernas upplevelser i mobbningsfrågan vilket kanske har gett oss 

en ensidig syn på mobbning. Vi är medvetna om att uteslutningen av andra personer, som 

lärare och rektorer, i studien lett till att vi har gått miste om andra synvinklar av mobbning. 

Vår uppsats är mer inriktad på ett socialt angreppssätt på mobbning, och detta har varit ett 

medvetet val från vår sida, då vi har velat undersöka mobbning som ett socialt problem och 

inte ur ett pedagogiskt eller ledarskapsperspektiv.

5.3 Framtida forskning 

Under studiens gång har olika frågor väckts som lett till våra förslag till fortsatt forskning 

inom ämnet mobbning. Vi har insett att det inte finns så mycket forskning kring nätmobbning, 

vilket vi anser behövs. I resultatet framgår det att skolor i sin likabehandlingsplan mot 

mobbning har nätmobbning inskrivet, men de förebygger och åtgärdar mobbningsformerna på 

samma sätt. Kanske vore det lägligt att undersöka nätmobbning samt strategierna mot det lite 

närmre för att se om det kan utvecklas en metod med inriktning på enbart nätmobbning. Det 

hade varit intressant att göra en liknande studie och att då införliva elevernas upplevelser av 

mobbning på de olika arenorna, självklart med etiska överväganden kring elevernas 

medverkande. I slutskedet av uppsatsskrivandet blev ämnet nätmobbning högaktuellt i media 

då bilder på nakna flickor utan deras kännedom lades ut och spreds på Instagram3 och 

Facebook. Detta är bara en av många anledningar till varför forskning kring nätmobbning bör 

utvidgas; för att försöka hitta fungerande strategier i kampen mot nätmobbning.

                                               
3 Instagram är en mobilapplikation för fotodelning och är ett socialt nätverk
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BILAGA 1 – Informationsbrev 

Hej! 

Vi har bokat in en tid för intervju med dig dag-månad-tid. I detta brev kommer vi kort att gå 

igenom vad studiens syfte är och annan nödvändig information som kan vara bra att veta inför 

intervjun. 

Vi heter Sara Svensson & Rebecca Petersson och är båda bosatta i Ljungby. Vi läser sjätte 

terminen på socionomprogrammet i Växjö och skriver just nu på vår Kandidatuppsats, 

tidigare kallat C-uppsats. Intervjun beräknas hålla på i cirka 45-60 minuter och kommer av 

praktiska skäl att spelas in på band. Vi förhåller oss till de etiska principer som finns. Vi 

kommer avidentifiera dig då vi skriver uppsatsen, vilket innebär att vi inte kommer att 

använda ditt riktiga namn. Vi kommer inte att skriva ut skolans eller kommunens namn. Din 

medverkan är frivillig och du har över telefon och genom detta brev blivit informerad om vad 

studien handlar om och vad vi vill få ut av intervjun. 

Studiens syfte är att öka vår förståelse för hur skolor arbetar förebyggande och åtgärdande 

mot mobbning utifrån de likabehandlingsplaner som finns. Det vi är intresserade av är att 

genom intervjuer med kuratorer utöka vår kunskap i hur mobbningen ser ut på den aktuella 

skolan. I vår uppsats beskriver vi mobbning utifrån två olika ”arenor” där vi menar att 

hemmet respektive skolan är två olika arenor där mobbning kan förekomma. Det vi inriktar 

oss på därefter är att studera de två arenornas olika mobbningsformer där traditionell 

mobbning sker i skolan och nätmobbning i hemmet.

Vid frågor eller eventuella förhinder kan du nå oss på följande uppgifter:

Sara Svensson Rebecca Petersson

Mobil: 076 – *** ** ** Mobil: 073 – *** ** **  

Mail: ******@live.se Mail: ****************@live.se

Med Vänliga Hälsningar 

Sara & Rebecca
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BILAGA 2 – Intervjuguide 

Inledning till intervjun

Allmänt om mobbning

- Hur många elever finns det på skolan?

- Hur upplever du förekomsten av mobbning på skolan? 

- Vem ansvarar för arbetet mot mobbningen på skolan?

- Vilka arbetar mot mobbning på skolan?

Tema 1 – Handlingsplanerna 

Hur arbetar skolorna med att förebygga och åtgärda arenornas olika mobbningsformer 

utifrån handlingsplanerna?

- Hur ser handlingsplanerna ut? 

- Hur används handlingsplanerna?

- Hur utformades handlingsplanen mot mobbning?

- Vilka kriterier/riktlinjer utgick ni från vid skapandet av den aktuella handlingsplanen 

mot mobbning?

- Hur ofta reviderar ni handlingsplanerna? 

- Vilka konsekvenser uppkommer av skolan handlingsplan? 

- Tycker du att handlingsplanen används? 

Tema 2 – Skolans ansvar

Vilket ansvar har skolorna i arbetet mot mobbing på de två arenorna?

- Hur pratar ni om mobbning i klasserna?

- Hur förebygger ni mobbning?

- Hur åtgärdar ni mobbning?

- Hur agerar ni när någon blir mobbad och när någon mobbar?

- Hur långt går ert ansvar när det gäller traditionell mobbning?

- Hur ser skolans ansvar ut när det handlar om nätmobbning?

- Ändrar ni det åtgärdande arbetet när mobbningen fortsätter?

- Hur anser du att ledningen på skolan tar sitt ansvar i mobbningsfrågan?

- På vilket sätt kan skolan arbeta mer för att jobba mot mobbning?
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Tema 3 - genus

På vilket sätt kan vi se att kuratorerna och skolorna har tagit hänsyn till att 

mobbningsfrågorna kan vara könsbundna?

- Hur uppfattar du att mobbningen är fördelad på kön och ålder? 

- Upplever du att pojkar och flickor mobbar på olika sätt?

- Anser du att något kön mobbar mer än det andra?

- Kan du se några andra faktorer som spelar in i mobbningsfrågan utöver ålder och kön?


