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Abstract 

Author: Amanda Lindholm and Sofie Jodenius 

Title: “Law and legislation is not black or white” –A qualitative study about how school 

employees interpret and practice school law regarding cyber-bullying [“Juridik och 

lagstiftning är inte svart eller vitt” –En kvalitativ studie om hur skolpersonal tolkar och 

tillämpar skollagen gällande nätkränkningar] 

 

Supervisor: Angelika Thelin 

Assessor: Anders Lundberg & Lena Dahlgren 

 

The aim of this essay was to gain a deeper understanding about how school employees 

interpret and practice school law regarding cyber-bullying that occurs between pupils on the 

internet. To examine this we used a qualitative method. We completed eight interviews with 

five teachers, one headmaster, one school welfare officer and one special educationist. These 

eight school employees were from four different high schools. In our interviews we found that 

the school employees thought it was difficult to define different concepts within the school 

law such as in association with the occupation and offensive behaviour which prohibits them 

from interpreting the school law in the same way. These concepts were what seemed to make 

the law unclear when it came to situations involving cyber-bullying. We also found that they 

regarded the equal treatment plan as their most important tool when working with cyber-

bullying even though they were uncertain about whether it was practiced when a situation 

emerged. This because of the school employees´ discretion that seemed to dominate more 

than what the school law states in most situations when it came to assessing how serious a 

cyber-bullying situation was and how it should be handled. We also understood that the 

school employees required more discussions and education regarding cyber-bullying in order 

to gain a deeper understanding of how to handle the problem. It seemed that cyber-bullying 

was not a prioritized matter due to that the employees had a lot of other things to attend too.  

 

Keywords: School law, cyber-bullying, equal treatment plan, school employees, school, 

discretion, interpreting law, applying law. 

Nyckelord: Skollagen, nätkränkningar, likabehandlingsplan, skolpersonal, skola, 

handlingsfrihet, tolkning av lag, tillämpning av lag. 
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1. Inledning 

I kommande avsnitt redogör vi för vår problemformulering, vårt syfte och våra 

frågeställningar samt vår bakgrund. 

 

1.1 Problemformulering  

Kränkningar på Internet är ett ämne som uppmärksammas i media. I Smålandsposten (19-09-

2013) framkom det upplysningar om högstadieelever som blivit kränkta via anonyma 

användare på ett forum. Aftonbladet (18-12-2012) har rapporterat om ett fall där ungdomar i 

Göteborg hängdes ut på en hemsida med namn och bild som kopplades till kränkande 

kommentarer. Fallet fick snabbt spridning i media och orsakade upplopp på gatorna i 

Göteborg. I en undersökning som genomfördes 2010 uppgav 9 procent av de som använder 

Internet i åldern mellan 9-16 år inom Europeiska Unionen att de någon gång det senaste året 

blivit utsatt för mobbning på Internet (von Feilitzen, Findahl & Dunkels 2011, s. 76).   

  Det finns ett kausalt samband mellan mobbning och psykisk ohälsa där studier har kunnat 

fastslå att mobbning har ett direkt inflytande på depression, stress (Socialstyrelsen 2012, ss. 

41-42) och andra psykiska problem så som ätstörningar, självskadebeteende samt dålig 

självkänsla (Mason, 2008, s. 327). Mason (2008, s. 328) menar att både den som mobbar och 

den som blir mobbad löper stor risk för att utveckla dessa problem och att symptomen kan 

leda till besvär som följer med i vuxen ålder. Socialstyrelsen (2010, s. 41) menar att psykisk 

ohälsa i sin tur kan leda vidare till en ökad förekomst av att själv bli utsatt för kränkande 

behandling och också utsätta andra för det. Samtidigt påverkar också relationer till kamrater 

och den psykiska hälsan elevers studieresultat där god psykisk hälsa hänger samman med 

goda resultat i skolan (Socialstyrelsen 2012, s. 103). En viktig aspekt som vi även vill lyfta 

fram är att Socialstyrelsen (2012, s. 103) pekar på att kvalitén på elevernas skolgång är 

särskilt viktiga för barns utveckling. 

   Nätkränkningar kallas ibland för nätmobbning (Mason, 2008). Nätmobbning definieras, 

precis som traditionell mobbning (Mason, 2008), på flera olika sätt. Enligt Svensson (2010, s. 

13) kan mobbning och kränkande behandling ses som ett socialt fenomen då det är något som 

innefattar flera människor (Svensson 2010, s. 13) där relationer mellan människor blir en 

förutsättning för att fenomenet ska uppstå. Svensson (2010, s. 13) menar att mobbning 

handlar om social exkludering från social gemenskap och att det krävs ett socialt 

sammanhang som binder flera aktörer samman. Även om själva mobbningen sker mellan just 

mobbaren och den som blir mobbad så innefattar det ändå fler aktörer, vilket gör att 
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mobbning snarare ska ses som ett samhälleligt fenomen än ett individuellt (Svensson 2010, ss. 

13-14). ”Traditionell” mobbning och nätmobbning, menar Mason (2008 s. 325), skiljer sig 

från varandra i vissa aspekter. Den främsta skillnaden menar författaren är att mobbarna vid 

nätmobbning inte längre behöver en fysisk plats för att kränka sitt offer, vilket de behöver vid 

“traditionell” mobbning. En annan aspekt menar, Mason (2008 s. 326), är att kränkande 

meddelanden kan skickas till offret så att andra kan se det, vilket riskerar att få allvarliga 

konsekvenser för den kränktas psykiska hälsa. 

     Skolan har visat sig vara en plats där kränkningar ofta sker (Svensson 2010, s. 13). De 

flesta barn (9-14 år) och ungdomar (15-24 år) i Sverige har idag tillgång till Internet i det egna 

hemmet men också på fler platser så som hos kompisar och i skolan (von Feilitzen, Findahl & 

Dunkels 2011, ss. 72-73). I skolan använder majoriteten av eleverna Internet dagligen. I 

skollagen (2010:800) 6 kap 3 § p. 4 definieras kränkande behandling som ”ett uppträdande 

som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns 

eller en elevs värdighet”. 

   I skollagen (2010:800) 6 kap 5-8 §§ och 10 § regleras hur skolan ska förebygga och arbeta 

med kränkningar vilket bland annat sker genom en plan som upprättas varje år. Den som har 

ansvaret för att alla skyldigheter följs är huvudmannen. Huvudmannen är en särskild nämnd i 

kommunen. Om en lärare eller annan personal på skolan får reda på att en elev blivit utsatt för 

kränkande behandling i samband med verksamheten har denna skyldighet att anmäla detta till 

rektorn. Rektorn har skyldighet att anmäla det vidare till huvudmannen som i sin tur 

skyndsamt ska utreda omständigheterna och vidta åtgärder för att förhindra att det sker i 

framtiden. 

  Skolan ska enligt skollagen (2010:800) 6 kap förhindra att en elev utsätts för kränkande 

behandling men hur långt denna skyldighet sträcker sig står inte uttalat. Skolinspektionen 

(www.skolinspektionen.se 20-09-2013) har lagt fram ett exempel där en skola inte såg sitt 

ansvar för kränkningar som skedde på Internet mellan elever och där skolan sedan fick en 

anmärkning på detta då situationen skedde i samband med verksamheten. Lagstiftningens 

diffushet av vad som är att räkna till kränkande behandling som sker i samband med 

verksamheten innebär att det finns definitionsproblem om vad som förefaller sig vara på 

skolans ansvar och insatser mot detta. En ytterligare svårighet är att det finns ett 

definitionsproblem om vad som är att räkna som kränkande behandling på Internet och 

åtgärder mot detta. Vi finner det därför intressant att närmare studera denna juridiska 

tolkningsproblematik utifrån skolpersonalens perspektiv. Vi fördjupar oss därmed i hur 

skolpersonal tolkar och tillämpar lagstiftning för att hantera det sociala problemet kränkningar 

http://www.skolinspektionen.se/
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på Internet mellan elever. Vi har ett rättssociologiskt perspektiv som genomsyrar vår studie 

och vi utgår från Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrater för att analysera vårt material. 

Utifrån ett vetenskapligt perspektiv är vårt forskningsproblem relevant då vi under vår 

litteraturgenomgång mestadels funnit tidigare forskning som belyser kränkningar på nätet 

utifrån de utsatta och de som utsätter andra men begränsat gällande nätkränkningar utifrån 

skolpersonalens perspektiv. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att få en ökad förståelse för hur skolpersonal tolkar och tillämpar den lagstiftning 

som finns, när det sker kränkningar mellan elever på Internet. 

 

1)      Hur arbetar skolpersonal utifrån skollagen (2010:800) 6 kap 5-8 §§ och 10 § 

gällande kränkningar som sker på Internet? 

2)      Vilka faktorer inverkar på skolpersonalens arbete gällande kränkningar som sker på 

Internet utifrån skollagen (2010:800) 6 kap 5-8 §§ och 10 §? 

 

1.3 Bakgrund 

Ändringar i skollagen gjordes 2006, en av de handlade om förbud mot diskriminering och 

annan kränkande behandling av barn och elever (Prop. 2005/06:38). Lagen kom till för att 

skydda barn och elever mot diskriminerande behandling men också mot annan dålig 

behandling som inte är diskriminerande. En ytterligare ändring skedde 2009 i vilken 

skollagen nu bara reglerade för kränkande behandling som inte är diskriminerande (Prop. 

2009/10:165). Kränkande behandling fick ett eget kapitel i skollagen (2010:800) där det 

definieras i 6 kap 3 § p. 4 som ”ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt 

diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet”. 

Diskrimineringslagen (2008:567) har som ändamål att “motverka och på andra sätt främja lika 

rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller 

ålder”. Skolinspektionen (03-01-2014) har publicerat exempel på vad kränkande behandling 

kan omfatta när det gäller uppträdanden som inte har samband med någon 

diskrimineringsgrund. Vad som avses är exempelvis mobbning och liknande beteenden som 

kan ha sin grund i att någon är överviktig eller har en viss hårfärg och liknande. Enligt 

skolinspektionen (03-01-2014) kan kränkande behandling även föreligga utan att den som 
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kränker anger någon specifik egenskap hos den som utsätts för kränkningar. Även psykiska 

kränkningar genom exempelvis utfrysning omfattas av uttrycket kränkande behandling. 

Skolinspektionen utmärker inte några konkreta exempel på vad en nätkränkning kan vara. 

  I skollagen (2010:800) 6 kap 5-8 §§ regleras vem som har ansvaret när det kommer till 

kränkningar och hur de ska arbeta och förebygga detta. I skollagen (2010:800) 6 kap 5 § står 

det att det är huvudmannen som ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges 

i kapitlet. Det är också huvudmannen (skollagen (2010:800) 6 kap 6 §) som ska ansvara för 

att det inom ramen för varje enskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka 

kränkande behandling mot barn och elever. Närmare föreskrifter om detta regleras sedan i 7-8 

§§ där det i 7 § framgår att huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att 

förhindra och förebygga att elever utsätts för kränkande behandling. Vidare i 8 § står det att 

det är huvudmannens uppgift att se till att det varje år upprättas en plan med översikter och 

åtgärder mot kränkande behandling av elever. Denna plan är vad vi och våra intervjupersoner 

hänvisar till när vi i vår studie använder ordet likabehandlingsplanen. 

  Enligt skollagen (2010:800) 6 kap 10 § är det skolans ansvar att anmäla om det framkommer 

att en elev blivit utsatt för kränkande behandling till huvudmannen. Får en lärare eller annan 

personal på skolan kännedom om att en elev blivit utsatt för kränkande behandling har denna 

skyldighet att anmäla detta till rektorn som i sin tur har skyldighet att anmäla det vidare till 

huvudmannen. Huvudmannen har skyldighet att skyndsamt utreda omständigheterna och 

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

Detta gäller för kränkningar som sker i samband med verksamheten. I skollagen (2010:800) 6 

kap 3 § p. 3 är skolpersonal definierat som ”anställda och uppdragstagare i verksamhet enligt 

denna lag”. 

     Hädanefter i denna studie när vi använder oss av begreppet skollagen eller utvalda delar 

av skollagen är det till 6 kap 5-8 §§ samt 10 § vi hänvisar om ingen ytterligare specificering 

efterföljer.  

 

2. Tidigare forskning 

I kommande avsnitt redogör vi för tidigare forskning som berör tolkning av lagtexter, 

tillämpning av lagtexter samt olika faktorer som påverkar dessa. I genomgången av tidigare 

forskning har vi framför allt funnit amerikansk forskning som berör frågor om hur lagar tolkas 

och tillämpas. Tolkning och tillämpning av lagtexter förefaller därmed vara ett tämligen 
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outforskat område i Sverige. Nedan redogör vi för den tidigare forskning som har visat sig 

vara användbar i relation till vårt resultat och vår diskussion. 

 

2.1 Tolkning av lagtexter 

Thunholm (2011, s. 56) skriver att en författningstext inte alltid är tillräcklig för att tolka en 

lags betydelse. Han menar vidare att andra rättskällor kan förstås som vägledning men det kan 

även te sig så att det inte finns några andra texter att ta hjälp av för vägledning omkring en 

specifik lagtext. Till följd av detta menar Thunholm (2011, ss. 56-57) att det behövs andra 

metoder för att kunna tolka lagtexter. Författaren är noga med att påpeka att lagtolkning är en 

betydelsefull del men betonar att den trots detta endast utgör en del av rättstillämpningen. 

   

2.2 Språkets betydelse i tolkningssammanhang 

Thunholm (2011, s. 57) beskriver tolkningar som ett arbete vilket syftar till att finna en 

mening i en språkyttring. Hur arbetet går till menar författaren beror på vilka frågor tolkaren 

söker svar på. Axelsson (2008, s. 81) menar att språk kan ses som sociala konstruktioner och 

representationer, språket är meningsskapande och det gör något med människor och världen. 

Thelander (2006, s. 47) menar att språket inte endast bör uppfattas som beskrivande utan 

också att det åstadkommer saker. Den som läser något eller för ett samtal med någon, menar 

författaren, måste inte fråga sig om beskrivningarna är sanna eller falska utan kan istället 

fråga saker som vad beskrivningen gör, hur det görs och varför det görs på detta sätt. 

 

2.3 Amerikanska rättsfall som exempel på tolkning av lagtext    

Inom en amerikansk kontext visar Mason (2008, ss. 331-333) på att det finns ett begränsat 

antal rättsfall att förhålla sig till i mål gällande nätkränkningar i skolan vilket gör 

vägledningen oklar. De existerande domarna som finns menar författarna är det som domarna 

dömer efter. Författaren tar upp ett antal exempel där kränkningar på nätet har gått upp i 

amerikansk domstol. 

  Mason (2008, s. 332) visar på fyra olika amerikanska rättsfall där två dömde på skolans linje 

och två till elevernas fördel. I det första fallet hängdes en lärare ut på en hemsida där rubriken 

löd ”why should she die?”. Domstolen ansåg att trots att denna tråd skapades på elevens fritid 

hade det påverkat skolordningen då elever diskuterat detta på skoltid och dessutom hade 

läraren tagit så illa vid sig att hon inte kunnat slutföra sitt arbete den terminen. Domstolen 

gick då på skolans linje och eleven stängdes av.  
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  Ett annat fall författaren belyser är när en elev skapade en profil och lade upp en bild på 

skolans rektor på en hemsida. Denna sida spred sig som en löpeld i skolan och eleverna 

använde skolans datorer för att beskåda hemsidan. Detta ledde till att skolans datorsystem låg 

nedlagt i fem dagar på grund av den höga belastningen och domstolen dömde, trots elevens 

överklagan, till skolans fördel och eleven flyttades till en annan skola. 

  Det tas även upp två fall där domstolen har dömt till elevens fördel där Mason (2008, ss. 

332-333) förklarar att en elev skapade en hemsida där avlidna elever hånades och där det 

fanns möjlighet att rösta på vem som skulle dö härnäst. Eleven stängdes av från skolan men 

överklagade beslutet. I rättegången ansåg domaren att skolan inte kunde bevisa att detta stört 

skolmiljön eller styrka att specifika elever varit utsatta för kränkning och därför hade eleven 

rätt till att uttrycka sig fritt utan rättsliga påföljder.  

  Ett annat fall Mason (2008, ss. 332-333) belyser är att en elev skapade en “topp tio”- lista 

angående en anställd på skolan. Eleven stängdes av men i rättegången kom domaren fram till 

att eleven skapat listan på sin egen dator och spridit informationen på sin fritid och hade 

därför rätt att uttrycka sig som han ville. Det var inte möjligt att bevisa att denna “top tio”- 

lista stört skolmiljön och då var det inte heller ett brott enligt amerikansk lagstiftning. 

  ”Traditionell” mobbning och nätmobbning menar Mason (2008 s. 325) skiljer sig från 

varandra i vissa aspekter. Den främsta skillnaden menar författaren är att mobbarna vid 

nätmobbning inte längre behöver en fysisk plats för att kränka sitt offer. Mason (2008, s. 331) 

ställer sig frågan vad professionella kan göra åt nätmobbning då det är ett växande problem i 

U.S.A. Författaren undrar även om skolan har ett ansvar att medla i situationer där 

nätmobbning pågår eftersom det är något som främst sker utanför skolan. Mason (2008, s. 

331) menar att situationen blir komplicerad när kränkningar på Internet sker på elevernas 

fritid då alla har rätt till att uttrycka sig fritt eftersom skolan enligt amerikansk lag enbart får 

införa restriktioner när situationen påverkar utbildningen och inte i enskilda fall av 

kränkningar. När Mason (2008, s. 331) då tillämpar detta gällande nätmobbning kan skolor 

enbart agera när det gäller sådant som stör utbildningen. Eftersom skolan spelar en central roll 

i att förbereda elever för att vara välanpassade medborgare ansåg en högre instans inom det 

amerikanska rättssystemet att hotfullt och kränkande beteenden inte kan ignoreras av skolan. 

Mason (2008, s. 331) går vidare med att säga att elevers rätt till yttrandefrihet kan åsidosättas 

när gränserna för vad skolans normer och värderingar säger passeras vilket författaren menar 

leder till att skolan har ett ansvar för vad som skrivs på Internet. 

 

2.4 Hur organisationer svarar på krav som ställs på dem 
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Organisationer har olika responser till de krav som ställs på dem, enligt Oliver (1991, s. 168). 

Författaren menar vidare att organisationers responser ter sig olika beroende på vilken typ av 

krav som ställs på dem. Med detta menar författaren att när det exempelvis gäller en lag som 

motsvarar vad allmänheten har för förväntningar på organisationen är sannolikheten att 

organisationens respons till detta att de är medgörliga och följer lagen då konsekvenserna av 

att gå emot lagen kan vara mycket negativ. 

  Oliver (1991, s. 169) menar att det finns ett samband mellan lagars och reglers 

diffushetsgrad och organisationers medgörlighet i att följa dem eller inte. Med detta förklarar 

författaren att etablerade lagar och regler generellt följs av organisationer medan diffusa 

lagstiftningar och regler lättare inte tillämpas då det inte medföljer lika stora konsekvenser för 

organisationer. 

 

2.5 Olika faktorers inverkan på tolkning och tillämpning av lagtexter 

Mason (2008, s. 324) uttrycker att många lärare, skolkuratorer och rektorer så väl som övrig 

skolpersonal i USA förstår problemet med ”traditionell mobbning” men de saknar förståelse 

för vad som sker på Internet. Detta menar Mason (2008, s. 324) beror på att skolan inte har 

den utbildning och resurser som behövs för att arbeta mot denna nya form av mobbning. 

  Forsman (2003, ss. 15-16) belyser att allvarliga brister hos skolor som inte följer lagar och 

regler gällande mobbning förklaras med bristande kompetens och ovilja att åtgärda och 

förebygga att elever utsätts för olika kränkningar. 

  En intressant aspekt Oliver (1991, s. 169) framhäver är att de som stiftar vilka regler 

organisationen ska efterleva ofta bestämmer det utifrån sådana grunder som de vet fungerar. 

Alltså att någon annan organisation redan etablerat ett arbete omkring vissa regler och det 

fungerade för dem, och då kommer det fungera även inom vår organisation. 

  Gadler (2011, s. 94) skriver att för att paragrafer inom skollagen ska ge avtryck krävs det att 

alla olika yrkeskategorier inom skolans verksamhet tolkar, och tar ställning till, lagtexter och 

till vilket sätt de ska finnas med vid planering och genomförande av verksamheten. 

 

 

2.6 Ramlagars medförda problematik 

Ericsson (1985, ss. 228-229) menar att en allmän definition av vad en ramlag innebär är en 

“lag som inte innehåller några detaljerade bestämmelser utan bara delegerar beslutsrätten till 

ett tillämpande organ”. Författaren menar att det råder tveksamheter runt denna definition och 
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menar snarare att “en lag som huvudsakligen saknar detaljerade bestämmelser och som, i en 

uttalad policy, inte ska hängas upp på tidigare beslut”. Utefter detta anser vi att skollagen 

(2010:800) kan förstås som en ramlag vilket även SOU-rapporten (2003:123) 

Utvecklingskraft för hållbar välfärd styrker. 

  Johansson (2007, ss. 63-65) skriver i sin avhandling att det är med hjälp av regler som 

byråkratins inre gräns dras. I sin undersökning studerar han handläggares problem i 

bedömningar gällande exempelvis biståndsärenden och socialtjänstlagens roll i detta. 

Socialtjänstlagen är en ramlag, vilket ger utrymme till att olika bedömningar kan tas i 

enskilda fall som berör samma sak. Författaren menar alltså att det finns en konsekvens med 

ramlagar vilket innebär att rättssäkerheten kan försvinna om olika handläggare tolkar 

lagstiftningen olika. Johansson (2007) menar alltså att handläggarnas eget omdöme är 

oundvikligt och måste därför använda sig av sunt förnuft och stor improvisationsförmåga, då 

lagen är en ramlag och inte något som detaljreglerats.  

 

3. Teori 

I kommande avsitt redogör vi för Michael Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkrater. I denna 

studie förstås tolkning och tillämpning på en övergripande nivå utifrån ett rättssociologiskt 

perspektiv.  

 

3.1 Rättssociologiskt perspektiv 

I vår studie har vi använt oss av ett rättssociologiskt perspektiv. Hydén (2002, s. 46) skriver 

att rättssociologin kan bidra till en förståelse av rättsliga fenomen. Hydén (2002, s. 17) menar 

vidare att rättssociologin går ut på att lagen hela tiden påverkas av orsaker vilket i sin tur leder 

till att lagen får konsekvenser. Författaren tydliggör att det inte enbart är lagstiftarens uppdrag 

att känna till detta utan också andra yrkesutövare så som till exempel myndighetsföreträdare. 

Exempelvis en socialtjänsteman använder sig av rätten för att bereda sina klienter olika 

tjänster eller för att ta beslut i olika frågor och samtidigt utgör rätten bara en bland flera 

faktorer som bestämmer hur socialtjänstemannen ska handla (Hydén 2002, s. 17). Hydén 

(2002, s. 17) menar att här bidrar rätten ofta med formerna och gränserna för beslutet men att 

det normativa innehållet i beslutet bestäms med stöd av den professionella kunskap som 

vederbörande beslutsfattande besitter. Hydén (2002, s. 46) betonar att det är normerna som 

utgör rättssociologins kärna och att rättssociologin hävdar att det kan vara utomrättsliga 

faktorer som bestämmer rättens tillämpning i det särskilda fallet. 
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  Det rättssociologiska perspektivet genomsyrar vår studie men då det har visat sig vara för 

abstrakt för att kunna användas direkt i analysen av vårt material har vi även valt 

gräsrotsbyråkrati som ett kompletterande analysredskap.  

 

3.2 Gräsrotsbyråkrati 

Lipsky (2010, s. xi) benämner personal som jobbar inom skolan som ett exempel när han talar 

om street-level bureaucracy. Detta begrepp kan på svenska översättas till gräsrotsbyråkrati 

vilket Svensson, Johnsson och Laanemets (2013, s. 16) menar är den position socialarbetare 

och liknande yrkeskategorier har i möten med medborgare som representant för en 

myndighet. Lipsky (2010) påpekar vidare att lärare är ett typiskt exempel på 

gräsrotsbyråkrater. Gräsrotsbyråkrater, menar Lipsky (2010, s. 13), har en handlingsfrihet när 

det kommer till att bestämma beslut och utfallet i dessa och författaren visar vidare på att till 

exempel lärare kan bestämma hur vida de ska stänga av en elev eller ens om den är värd att 

lära upp. Samtidigt påpekar Lipsky (2010, s. 14) att gräsrotsbyråkrater för den skull inte är 

fria från lagar, regler, direktiv uppifrån eller normer. Det är gräsrotsbyråkratens uppgift att här 

knyta samman medborgarens behov med organisationens uppdrag och direktiv och förena 

dem så att båda parter bedömer det som rätt och riktigt (Svensson, Johnsson & Laanemets 

2013, s. 16). 

 Lipsky (2010, s. 14) menar att hur regler efterföljs är beroende av tillsynen av hur regler 

efterföljs. Författaren argumenterar vidare för att regler ofta kan vara så omfattande och 

motsägelsefulla att de bara kan implementeras selektivt. Inom de flesta välfärdsyrken ska 

regelverk vara allomfattande samtidigt som de hela tiden ändras och görs om och därför finns 

det ingen annan förväntan än att bara de mest elementära regler och föreskrifter följs (Lipsky 

2010, s. 14). 

  Taylor (2007, s. 558) menar att eftersom lärares personliga synsätt och åsikter, inkluderat 

deras prioriteringar och känsla för social rättvisa, påverkar deras beslutsfattning efterföljer 

den klassiska gräsrotsbyråkraten vad den anser vara mest lämpligt för sina elever.    

  

 Lipsky (2010, s. 16) menar att det i organisationer alltid sker glidningar mellan kraven som 

ställs på arbetarna och hur arbetarna sedan utför de krav som ställs på dem. Denna glidning 

förklarar författaren genom något som oftast sker på grund av dålig kommunikation eller att 

arbetarna helt enkelt inte håller med ledningen i avseendet av vilka krav som ställs. 
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  En svårighet, menar Lipsky (2010, s. 16), kan uppstå om arbetare i en organisation inte delar 

samma syn som de överordnade vilket är något som ofta sker bland de som arbetar längst ner, 

de som författaren benämner för lower-level workers, i organisationen då de inte sällan har ett 

eget perspektiv på saker och ting. Detta, menar författaren, kan i sin tur leda till att dessa 

arbetare i vissa avseenden inte kan anses jobba mot organisationens mål och regler. Man kan 

då förvänta sig en viss motsträvighet om dessa arbetare inte har samma ”intressen” som de 

styrande i organisationen (Lipsky 2010, s. 17). Generellt sett har lower-level workers andra 

jobbprioriteringar än cheferna och de styrande i en organisation och de lower-level workers 

som även är gräsrotsbyråkrater har troligen dessutom en större skillnad i prioriteringar 

gällande effektivitet och produktivitet (Lipsky 2010, s. 18). Lipsky (2010, s. 18) exemplifierar 

att lärare som blir tillfrågade att medverka i nya undervisningsformer som de inte tror på 

tenderar att motsätta sig detta på olika sätt.     

 

3.3 Kritik mot gräsrotsbyråkrati          

Taylor (2007) för en diskussion i sin artikel om huruvida Lipskys teori kan appliceras på 

lärare och om de ens kan ses som gräsrotsbyråkrater. Författaren menar att lärare och andra 

yrken i den offentliga sektorn knappt kan ses, eller om ens överhuvudtaget, som 

gräsrotsbyråkrater. Detta eftersom de har ett större ansvarstagande än den typiska 

gräsrotsbyråkraten. Trots kritik mot gräsrotsbyråkrati är vi övertygade att den kan innefatta 

lärare och annan skolpersonal även om de styrs av vissa riktlinjer och mål eftersom de 

samtidigt kan utforma en egen handlingsfrihet i mötet med elever utefter deras behov. 

Johansson (2007, ss. 42-43) framhåller att gräsrotsbyråkraten inte endast behöver utmärkas av 

direktkontakten med sina medborgare, alltså en kontakt där tid och rum sammanfaller mellan 

tjänsteman och klienten. Författaren anser att en gräsrotsbyråkrat även kan ha kontakt med 

sina klienter med större eller mindre avstånd så som via telefon eller korrespondens. Det 

Johansson (2007, s. 42) menar med detta är att en gräsrotsbyråkrat inte utmärks genom hur 

den har kontakt med sina klienter utan att den arbetar med klienter som enskilda fall, oavsett 

kontaktsätt. Med detta argument menar vi att även yrkeskategorierna rektor, skolkurator och 

specialpedagog faller in under teorin gräsrotsbyråkrati inom ramen för vår studies 

sammanhang. I deras arbete med nätkränkningar kommer de i kontakt med elever och 

föräldrar och de har där en stor handlingsfrihet samtidigt som de har regler och föreskrifter 

uppifrån som de måste förhålla sig till. 
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4. Metod 

I följande avsnitt presenteras vår vetenskapsteoretiska- och metodologiska ansats, vårt urval, 

vårt val av materialinsamlingsmetod samt vår bearbetning och analys av materialet. Vidare tar 

vi här upp våra forskningsetiska överväganden, reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

samt arbetsfördelning. Slutligen presenterar vi våra intervjupersoner. 

 

4.1 Vetenskapsteoretisk- och metodologisk ansats 

Vår studie utgår ifrån ett hermeneutiskt synsätt där vi i motsats till positivismen, som stävar 

efter att förklara verkligheten, vill förstå verkligheten (Bryman 2008, s. 32). Medan 

positivismen menar att det finns en objektiv verklighet som vi genom att observera kan få 

fram kunskap om, vill hermeneutiken förstå mänskligheten genom att studera och få en 

förståelse för människors upplevelser (Thomassen 2007, ss. 164, 181). Utifrån ett 

hermeneutiskt synsätt är den centrala grundidén att forskare som förslagsvis analyserar en text 

ska försöka få fram textens huvudsakliga mening utifrån intervjupersonernas perspektiv 

(Bryman 2008, s. 507). Vi ansluter oss till denna syn på kunskap då vi bygger våra empiriska 

resultat på berättelser av enskilda personer där deras tolkningar och upplevelser står i 

centrum. 

  I vår studie har vi utgått från abduktion (Svensson 2011, s. 193). Vi menar att vi inte kan 

påstå att vi påbörjar vår materialinsamling utan förkunskaper om hur verkligheten ser ut men 

inte heller att vi har en klar uppfattning om hur vårt empiriska resultat kan komma att förstås. 

Vårt argument för att använda abduktion grundar sig således i att när vi påbörjar våra 

fältstudier har vi redan en generell teori om hur verkligheten kan tänkas förstås men vi är 

också öppna för att våra empiriska fynd kan komma att ändra vår uppfattning av verkligheten. 

Detta leder till en ömsesidig påverkan mellan empiri och teori. 

 

4.2 Urval  

Svensson och Ahrne (2011, ss. 23-24) menar att ett urval görs genom att fråga sig själv ”var 

kan det jag letar efter finnas?”. Efter att vi frågat oss själva denna fråga ansåg vi att 

högstadium var en bra arena att utgå i vår studie från då vi menade att det där fanns 

intervjupersoner som skulle kunna generera till intressant empiri och ett rikt material.  

  Utefter detta bestämde vi oss för att vi skulle kontakta rektorer på högstadium för att få 

tillåtelse att kontakta deras personal angående medverkan i vår studie. Vi hade här redan 
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bestämt oss för att använda oss av ett tvåstegsurval. Ett informationsbrev (se bilaga 1) 

skickades ut via e-post till rektorerna på de högstadium vi selekterat och efter några dagar 

ringde vi upp dem. Svaret vi fick av samtliga rektorer var att de inte var intresserade av att 

medverka i vår studie då de ansåg att det inte fanns tid, att vi saknade framförhållning eller att 

det inte fanns några nätkränkningar på deras skola och att vår studie därför inte var relevant 

för dem att medverka i. Vi blev snabbt tvungna att tänka om. Vi valde i samråd med vår 

handledare att göra ändringar i vårt informationsbrev där vi formulerade det på ett sådant sätt 

att det inte lät som om vi ville förhöra dem om lagen utan snarare undersöka lagstiftningens 

roll i samband med nätkränkningar. Sedan valde vi att skicka ut det nya brevet till 

gymnasieskolor då alla högstadieskolor vi kontaktat redan avböjt sin medverkan i studien.  

  Efter det att vi valt gymnasieskolor behövde vi ett tillvägagångssätt för att dels bestämma 

vilka skolor vi skulle nå ut till men också ett tillvägagångssätt för att slutligen nå 

intervjupersonerna. Den urvalsmetod vi ansåg var bäst lämpad för oss var således 

tvåstegsurval. Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 42) förklarar tvåstegsurvalet som att 

steg ett är att en organisation först väljas ut, vilket vi gjorde i form av att vi valde ut ett antal 

skolor vi skulle kontakta. Vi vände oss därefter till rektorerna på skolorna genom att skicka ut 

ett informationsbrev (se bilaga 2) för att sedan ringa upp dem. Vi upplevde det som svårt att 

få rektorers godkännande att kontakta deras personal för intervjuer men till slut var det en 

rektor som vidarebefordrade informationsbrevet till sina anställda som fick ta ställning till om 

de ville delta eller inte på egen hand och även de andra rektorerna gav oss sitt godkännande 

att kontakta sin personal via e-post. Dessa e-postadresser kunde vi finna på våra utvalda 

skolors hemsidor. 

  Steg två i tvåstegsurvalet blev att invänta svar från den skolpersonal vi kontaktat via e-post. 

En intressant aspekt vi anser viktig att belysa är att informationsbrevet (se bilaga 2) skickades 

ut via e-post till omkring 160 gymnasielärare. Av dessa 160 förfrågningar fick vi enbart nio 

svar varav fem personer tackade “ja” och fyra personer avböjde sin medverkan i studien. De 

övriga tre intervjupersonerna har vi efter det att brevet skickats ut kontaktat via telefon, vars 

telefonnummer vi funnit på skolornas respektive hemsidor, och på den vägen fått ett “ja” till 

att medverka i vår studie. När vi fick e-post eller ett svar på telefon angående att personer 

ville medverka i vår studie bokade vi sedan in intervjuer med dem där de fick välja vart vi 

skulle hålla intervjun. Slutligen hade vi åtta intervjupersoner, var av en skolkurator, en rektor, 

en specialpedagog och fem lärare.  

   

4.3 Val av materialinsamlingsmetod 
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En kvantitativ metod undersöker förekomsten av fenomen som på något sätt är mätbara 

medan kvalitativ data inte mäts utan där konstateras istället att något finns, hur det fungerar 

och i vilka situationer det förekommer (Ahrne & Svensson 2011, s. 12). Författarna menar att 

kvalitativ metod till exempel kan handla om en händelse, ett yttrande och att öka förståelsen 

för dessa. Att använda oss av en kvantitativ metod för att få fram människors handlingar, 

värderingar och tolkningar skulle vara problematiskt då vi anser att det inte är mätbart på ett 

sådant sätt som kvantitativ metod innefattar. Därför har vi valt att använda oss av en kvalitativ 

metod i vår studie med intervjuer som vårt redskap. Intervjuer kan vara en bra metod för att få 

fram subjektiva berättelser som redogör för enskilda personers upplevelser, vilket är något 

som Svensson och Ahrne (2011, s. 23) belyser. Då vi ville få fram skolpersonalens personliga 

tolkning och tillämpning av skollagen samt vilka faktorer som påverkar detta så ansåg vi att 

intervjuer var en lämplig metod att använda oss av. En stor fördel med att använda sig av 

intervjuer är att de kan vara flexibla till den följd att intervjuaren kan följa upp med idéer, 

följdfrågor och att svaren kan utvecklas och fördjupas (Bell 2006, s. 158). Till skillnad från 

exempelvis enkäter, menar författaren, kan intervjuer dessutom ge svar som ett skriftligt svar 

inte avslöjar genom tonfall, mimik och pauser. En viktig aspekt att beakta när det kommer till 

kvalitativa intervjuer är att intervjuaren påverkar utfallet av intervjun till följd av formulering 

av frågor, följdfrågor och responser (Svensson & Ahrne 2011, s. 21). Trots att intervjuer kan 

vara förknippade med svårigheter eftersom de ska planeras, genomföras, transkriberas och 

analyseras, något som Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s. 37) pekar på, valde vi ändå att 

använda oss av denna metod då vi anser att den kan generera till intressanta och välsituerade 

resultat. Författarna påpekar samtidigt att detta är den mest effektiva och anpassade metoden 

för att få kunskap om samhället.  

  Bryman (2008, s. 446) tar upp två former av intervjuer, individuell intervju och intervjuer i 

grupp. Vi valde i vår studie att utföra individuella intervjuer då gruppintervjuer lätt domineras 

av de språksamma och dominanta och att det lätt samlas en åsikt i gruppen som är ”lämplig” i 

situationen (Trost 2010, s. 46). Då vi ville få fram subjektiva tolkningar och berättelser ansåg 

vi att individuella intervjuer skulle få ett bättre utfall. Vidare syftar gruppintervjuer mer till att 

undersöka interaktionen som sker i gruppen under intervjuns gång (Trost, ss. 45-46) vilket 

inte heller stämde in på det vi ville få fram utav våra intervjuer. Den intervjuform vi utgått 

från är semistrukturerade intervjuer. Vi utgår från en intervjuguide (se bilaga 3) som 

innehåller allmänt formulerade frågor där vi riktar in oss på att ställa följdfrågor när vi finner 

att intervjupersonen sagt något som uppfattas vara viktiga svar, vilket Bryman (2008, s. 206) 

menar är vad som utmärker den semistrukturerade intervjuformen. När vi genomförde 



 

17 

 

intervjuerna använde vi oss av inspelningsfunktionen på våra mobiltelefoner efter det att 

intervjupersonerna gett oss tillåtelse till detta, vilket Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, ss. 

52-53) menar är en fördel så länge intervjupersonerna har gett sin tillåtelse.  

 

4.4 Bearbetning och analys av materialet 

Våra sammanlagt åtta inspelade intervjuer var mellan 27 och 55 minuter långa. Dessa 

transkriberades så snart som möjligt efter det att intervjuerna var slutförda vilket Bryman 

(2008) menar är en fördel då samtalet är färskt i minnet. Vi transkriberade samtalen ordagrant 

men utlämnade sådant som långa pauser och skratt om vi inte upplevde att det var av vikt för 

vår analys.  

  För att analysera vårt material har vi låtit oss inspireras av Rennstam och Wästerfors (2011, 

ss. 194-210). Författarna menar att det finns tre grundläggande steg för att möjliggöra 

samhällsvetenskapliga analyser vilka är att sortera, reducera samt att argumentera. Dessa tre 

steg menar Rennstam och Wästerfors (2011, s. 194) löser de tre huvudsakliga problemen 

forskare stöter på gällande att analysera sitt empiriska material. Vidare förklarar författarna att 

problemen är kaosproblemet (problem med oöverskådlighet och oordning), 

representationsproblemet (omöjligheten att visa allt) och auktoritetsproblemet (göra sig hörd i 

forskningsvärlden).  

  När vårt material var transkriberat skrev vi ut det och för att sortera det klippte vi ut sådant 

vi ansåg vara viktigt från samtliga intervjupersoner och placerade det i olika kategorier. När 

det var färdigt kunde vi utläsa de centrala teman våra intervjuer genererat till. Med hjälp av 

detta skrev vi sedan vårt resultat och vår analys. När vårt resultat och vår analys var 

färdigställt hade vi således både sorterat och reducerat vårt material. Genom detta hade vi löst 

kaosproblemet och representationsproblemet som Rennstam och Wästerfors (2011, s. 194) 

belyser. När vi sammanställt vårt material kunde vi med hjälp av det sedan argumentera för 

våra resultat, vilket Rennstam och Wästerfors (2011, s. 194), menar är att lösa 

auktoritetsproblemet. 

 

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2013) benämner fyra huvudkrav för forskning. Dessa är informationskravet, 

nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet. Informationsbrevet (se bilaga 1 

& 2) vi skickade till våra intervjupersoner förklarade att vår studie handlar om skolpersonals 

arbete vid nätkränkningar och lagens roll i detta. Här blev informationskravet aktuellt då vi 
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såg till att intervjupersonerna fick vetskap om det huvudsakliga ämnesområdet i vår studie. 

Informationsbrevet lyder vidare att medverkan i vår studie är frivillig och att de när som helst 

har möjlighet att avbryta sitt deltagande, vilket vi även påpekade innan vi påbörjade 

intervjuerna med intervjupersonerna som då gjorde att samtyckeskravet uppfylldes.  

  Gällande konfidentialitetskravet var vi noga med att förvara den insamlade informationen på 

ett sådant sätt att ingen obehörig skulle ha tillgång till det. Vi klargjorde även för våra 

intervjupersoner att de som har rätt att tillgå vårt insamlade material är vi som författare, vår 

handledare samt vår examinator. Vi har även tilldelat samtliga intervjupersoner fiktiva namn 

och har inte heller beskrivit intervjupersonerna på ett sådant sätt att de utsätts för risk att bli 

avslöjade av andra än sig själva och de som deltagit i studien. Utöver detta har vi varken 

nämnt stad eller skola där intervjupersonerna arbetar för att ytterligare försäkra att skolorna 

och intervjupersonerna förblir anonyma. Genom att i informationsbrevet förklara att det 

insamlade materialet enbart kommer att användas inom ramen för denna studie och sedan 

förstöras har vi levt upp till nyttjandekravet. 

 

4.6 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Den metod man väljer för insamling av data och information måste alltid kritiskt granskas för 

att avgöra hur tillförlitlig och giltig den information man fått in är (Bell 2006, s. 117). 

Författaren menar att reliabilitet är ett mått på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger 

samma resultat vid olika tillfällen under lika omständigheter. Bryman (2011, s. 352) gör 

skillnad på extern och intern reliabilitet. Den externa reliabiliteten, menar Bryman (2011, s. 

352), är svår att uppfylla i kvalitativ forskning eftersom det är omöjligt att frysa en social 

miljö och de sociala betingelser som gäller när en studie påbörjas. Intern reliabilitet förklarar 

författaren som att alla medlemmar i ett forskarlag kommer överens om hur de ska tolka det 

de ser och hör.      

Eftersom studien går ut på att undersöka hur skolpersonal tolkar och tillämpar skollagen 

utgörs vår empiri av personliga värderingar och tolkningar som inverkar på den praktiska 

handlingen. Hur denna tolkning och tillämpning av lagen ser ut förstås utifrån normer och 

värderingar på såväl kollektiv som individuell nivå vid tidpunkten för studiens genomförande. 

I enlighet med Brymans (2011) utgångspunkt menar vi att det är svårt att uppnå extern 

reliabilitet inom ramen för denna form av studie. Vi som författare har ingått ett tätt samarbete 

genom studiens genomförande och genomgående analyserat materialet och tolkat och 

diskuterat empirin vilket alltså gör att den interna reliabiliteten i studien kan ses som hög. 
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  Bell (2006, s. 117-118) förklarar validitet som ett vagt, komplicerat och svårdefinierat 

begrepp. Vidare menar författaren att validitet är ett mått på om en viss fråga beskriver och 

mäter det man vill att det ska beskriva och mäta. Validitet kan, precis som reliabiliteten, 

skiljas åt genom begreppen intern och extern (Bryman 2011, s. 352). Den externa validiteten 

menar författaren rör i vilken utsträckning resultaten kan generaliseras till andra sociala 

miljöer och situationer. Vidare menar Bryman (2011, s. 369) att det är ifrågasatt i hur vida 

kvalitativa forskningsresultat kan generaliseras utöver den situation i vilken de är 

producerade. Då vi genomfört kvalitativa intervjuer ser vi det som svårt att generalisera våra 

resultat och applicera dem i andra sociala sammanhang, då vi intervjuat ett begränsat antal 

personer om deras subjektiva upplevelser. Vår externa validitet får där med ses som låg. 

Intern validitet, menar Bryman (2011, s. 352), innebär att det ska finnas en god 

överensstämmelse mellan forskarens observationer och de teorier som denna utvecklar. Här 

anser vi att vi uppnår en hög intern validitet då vi menar att vi har uppfyllt dessa krav i vår 

studie. 

 

4.7 Arbetsfördelning 

Studien har till största del varit ett gemensamt arbete bortsett från ett fåtal delar. Amanda har 

skrivit majoriteten i kapitlet Tidigare forskning och Sofie har varit huvudförfattare gällande 

kapitlet Teori. 

  Det vi skrivit självständigt har vi sedan gemensamt diskuterat och reflekterat över för att 

sedan göra ändringar så att vi båda är eniga i vad som står nedskrivet. Vi har båda medverkat 

vid intervjuerna där den ena agerat samtalsledare och den andra tagit anteckningar och 

observerat samtalet. Vi har sedan växlat mellan att vara samtalsledare och observatör mellan 

varje intervju. All transkribering har sedan genomförts gemensamt.  

 

4.8 Presentation av intervjupersoner 

De intervjupersoner som medverkat i vår studie har fyra olika gymnasieskolor som sin 

arbetsplats. Som tidigare nämnts består intervjupersonerna av fem lärare, en specialpedagog, 

en rektor och en kurator. På skola nummer ett arbetar två lärare, Jens och Fiona samt 

skolkuratorn Olivia. Jens har en vidareutbildning i datorer och arbetar deltid på skolan med 

detta utöver sin lärartjänst. På skola nummer två arbetar Oskar som är lärare och Gudrun som 

är vidareutbildad till specialpedagog. På skola nummer tre är Lottie och Inger anställda som 

lärare och slutligen finner vi rektorn Harry på skola nummer fyra. 
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 Våra intervjupersoner har varit anställda inom skolverksamheten mellan 6-25 år och de är 

alla utbildade pedagoger, bortsett från kuratorn som har en socionomexamen.  

 

5. Resultat och Analys 

I följande avsnitt redogör vi för vårt resultat och vår analys innehållande en presentation av 

våra intervjupersoners erfarenheter av nätkränkningar samt deras handlingsfrihet. Vidare tar 

vi upp likabehandlingsplanen, kompetensutveckling och definitioner. Anledningen till att vi 

redovisar vårt resultat och vår analys integrerat i samma kapitel är för att ge läsaren en 

sammanhängande bild. Vi har även valt att redovisa vår empiri med citat, till viss del, då vi 

anser att det är av vikt för att visa på hur skolpersonal tolkar och tillämpar skollagen. Vi anser 

att citat ger en representativ bild av våra intervjupersoners sammantagna berättelser. När citat 

innehåller tecknet /.../ är delar av intervjupersonernas utsagor inte medtagna då de är 

irrelevanta i relation till det som för närvarande behandlas i avsnittet. När vi använder oss av 

ordet likabehandlingsplanen åsyftar vi till den plan som står skrivet i skollagen att skolor ska 

upprätta varje år, vilket ytterligare förklaras i avsnittet bakgrund. 

 

5.1 Presentation av intervjupersonernas erfarenheter av nätkränkningar samt 

handlingsfrihet  

I följande del redogör vi för våra intervjupersoners erfarenheter av nätkränkningar samt hur de 

arbetar med nätkränkningar utifrån den handlingsfrihet de besitter.  

 

5.1.1 Presentation av intervjupersonernas erfarenheter av nätkränkningar 

Vad som framkom från våra intervjupersoner gällande vad de har för erfarenhet av 

nätkränkningar var att alla på något sätt kommit i kontakt med det i arbetet.  

 

Jag har själv varit med om nätmobbning mellan klasskamrater två gånger. 

Inte under skoltid men några elever var ute och festade och var elaka mot 

klasskamrater via Facebook. Sedan var det en situation där några elever 

skrivit något kränkande på en klasskamrats bild på Instagam. [Fiona, lärare] 

 

Hur mycket personliga erfarenheter de sedan hade tycktes skilja sig åt. En av våra 

intervjupersoner ansåg sig ha relativt stor erfarenhet där hon gav exempel på olika situationer 

hon varit med om på den skola hon är anställd. 
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Jag har varit inblandad i en del situationer. Dels att elever kränkt varandra 

på något diskussionsforum. Sen har vi ju ungdomar som kommer till mig 

där de blivit uthängda via olika forum med bilder. Jag har också varit med 

där elever blir kränkta via Instagram där elever skrivit från andras 

användare hur de hatar vissa klasskamrater. Bland annat hängdes vissa 

elever ut där det stod att de inte var värda att leva. Sen finns det ju de som 

via en klasshemsida blivit uthängda. Ja, det är några exempel på saker jag 

varit med om. [Olivia, skolkurator] 

 

Det som vi till största del fick ta del av gällande våra intervjupersoners egna erfarenheter av 

nätkränkningar var att de ansåg sig ha varit med om ett fåtal allvarliga situationer. När de 

sedan berättade vidare om sina erfarenheter av nätkränkningssituationer nämndes sådant som 

de själva benämnde som “annat”, “småincidenter” eller sådant de på egen hand kunde hantera 

i klassrummet. 

 

Jag har inte varit med om någon situation mellan elever men jag har varit 

inblandad när elever startade en hatgrupp mot en lärare och det var ganska 

problematiskt /…/ Då har elevvårdsteamet ansvaret eftersom det är något 

allvarligare. Allt annat brukar jag lösa med min klass. [Lottie, lärare] 

 

Jag har erfarenheter av nätmobbning men jag kan inte i detalj kommentera 

vad som hände. Det jag kan säga är att det var en flicka som blev uthängd 

av några killar i hennes klass på Facebook. Sen har jag varit med om 

småincidenter men inget lika allvarligt. [Jens, lärare] 

 

Jag har inte haft några elever där det förekommit tydlig nätmobbning, där 

vi då behövt ta det till rektorn, utan det har vi kunnat reda ut i klassrummet. 

[Oskar, lärare] 

 

Dessa “småincidenter” och liknande som intervjupersonerna nämnde var något som vi 

uppmärksammade då det inte efterföljde någon vidare förklaring som redogjorde för vad som 

var att räkna till en “småincident” eller liknande. För att få en förståelse för vad dessa 

“småincidenter” innebär, eller snarare vad som får intervjupersonerna att klassificera olika 

incidenter som mindre eller som något värt att nämna som ett konkret exempel på 

nätkränkningar, kan det förstås genom det Taylor (2007, s. 558) skriver. Alltså att lärares 

personliga synsätt och åsikter kan inverka på hur allvarlig de bedömer att en situation är.  
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5.1.2 Intervjupersonernas handlingsfrihet 

Något vi uppmärksammade från flera av våra intervjupersoner var att de med hjälp av sin 

handlingsfrihet, vilket Lipsky (2010, ss. 13-14) menar att gräsrotsbyråkrater besitter, själva 

utformade hur de skulle arbeta när det hade uppstått en nätkränkning. Detta då våra 

intervjupersoner förklarade för oss hur de arbetar när de uppmärksammat en 

nätkränkningssituation. 

 

Det är klart att jag har varit med i andra situationer med nätmobbning men 

det har inte gått så långt utan då har det stannat vid att man har diskuterat 

med mentor och de inblandade eleverna men inte tagit det hela vägen upp 

till rektorn. [Jens, lärare]  

 

Om en nätkränkningssituation uppstår så reder vi ut det i klassrummet och 

så pratar jag med eleven. Och sen så pratar vi tillsammans och sen måste de 

inblandade skriva en uppgift åt mig. [Fiona, lärare] 

 

Om någon blir nätmobbad så tar jag tag i det och försöker lösa det i 

klassrummet, ja det är så vi jobbar här. [Inger, lärare] 

 

  Vi fann ett mönster från våra intervjupersoner där det framkom att de även kan utforma sitt 

förebyggande arbete med nätkränkningar som de vill, vilket är något Likspy (2010, ss. 13-14) 

menar är utmärkande för en gräsrotsbyråkrat. 

 

Jag har flera gånger med mina elever gjort faktiskt egna som vi kallar 

arbetsplatsutredningar och det är jättespännande /.../ och så sammanställer 

jag detta och så tar det upp det och så har vi diskussionsunderlag. [Oskar, 

lärare] 

 

Jag jobbbar väl egentligen bara förbyggande med nätkränkningar om jag 

jobbar med det med min klass i samhällskunskapen. [Lottie, lärare] 

 

I samband med utlämnandet av skolans datorer till eleverna håller en IT-

ansvarig på förvaltningen en föreläsning om vad man får och inte får göra 

på nätet för eleverna. [Jens, lärare] 
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Citaten ovan belyser det som våra intervjupersoner berättade då de alla hade olika sätt att 

arbeta på gällande förebyggandet av nätkränkningar. Det skilde sig i hur arbetet kunde se ut, 

vilket skulle kunna förstås genom att de har olika positioner inom organisationen och att de 

därför kan arbeta på olika sätt, vilket kan kännas igen i det Lipsky (2010, s.16) belyser. Det 

kunde alltså bero på vilket ämne de undervisade i då det exempelvis framkom att den som var 

lärare i ett samhällsämne lätt kunde ta in det i undervisningen genom en diskussion om 

sociala medier medan en teaterlärare istället kunde arbeta med nätkränkningar genom att göra 

rollspel med sina elever. Ett ytterligare sätt att arbeta förebyggande var att det på 

svenskundervisningen kunde diskuteras vett och etikett på Internet med eleverna eller att 

ordna en föreläsning för eleverna där det hålls en genomgång om vad man får och inte får 

skriva på Internet.  

  Hur våra intervjupersoner arbetar förebyggande mot nätkränkningar bland elever kan förstås 

med hjälp av skolpersonalens handlingsfrihet, precis som Lipsky (2010, ss. 13-14) skriver. De 

har alltså en frihet att välja i huruvida de vill arbeta förebyggande mot nätkränkningar 

beroende på vad de själva anser är viktigt, vilket Taylor (2007, s. 558) påpekar. Utifrån de 

olika arbetssätten tycks en del av våra intervjupersoner anse att nätkränkningar är lämpliga att 

beröra inom deras ämnesområde och då också exempelvis använda en del av sina 

undervisningstillfällen till att ta upp detta.  

 

Samhällskunskapen gör att jag tar upp det mer än vad man gör i andra 

ämnen eftersom nätmobbning och sociala medier liksom är en del av 

ämnet. [Lottie, lärare] 

 

  Beroende på vad som anses lämpligt och vad som prioriteras tycks dock inte alla våra 

intervjupersoner arbeta förebyggande på detta vis. Detta eftersom vissa intervjupersoner var 

osäkra på om de själva jobbade specifikt med det förebyggande arbetet mot nätkränkningar. 

 

Jag tror inte jag jobbar jättemycket med att förebygga nätkränkningar eller 

det kanske jag gör fast jag tänker inte alltid på det. [Inger, lärare] 

 

5.2 Likabehandlingsplanen 

När vi tog upp likabehandlingsplanen med våra intervjupersoner fick vi uppfattningen att hur 

mycket de arbetade utifrån den tycktes variera beroende på vilken yrkeskategori de tillhörde 

och hur mycket de själva tog hjälp av den i olika situationer. Vidare förmedlade våra 
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intervjupersoner att de visste vart likabehandlingsplanen kunde hittas och när de skulle 

använda sig av den.   

  Något som framkom från våra intervjupersoner var att det skiljer sig i hur de använder sig av 

likabehandlingsplanen om en nätkränkning har uppstått. En del av våra intervjupersoner 

förklarade att de följde den arbetsgång som finns i likabehandlingsplanen vid en 

nätkränkningssituation. Detta förklarade de genom att berätta att de skulle anmäla händelsen 

till sin rektor om de fick reda på att en nätkränkningssituation inträffat. 

 

Så det är så visst nej jag har inte läst skollagen just i det fallet men jag är 

väl medveten om att likabehandlingsplanen vi har sammanfattar skollagen 

på ett ganska bra sätt. Vi är skyldiga att meddela och rapportera och rektor 

har att anmäla det vidare och vi ska utreda omständigheter och såndant, 

precis som det står i planen. [Oskar, lärare] 

 

Vad som hände därefter ansåg sig vissa av intervjupersonerna vara osäkra på medan andra 

berättade att rektorn i sin tur anmäler händelsen vidare till huvudmannen och att de därefter är 

skyldiga att åtgärda problemet. Andra intervjupersoner berättade att de istället agerade utefter 

vad de ansåg lämpligt för situationen som då oftast var att samtala med de inblandade 

eleverna och eventuellt föräldrarna, vilket kan förstås i det Taylor (2007, s. 558) skriver. 

Vidare berättade en av våra intervjupersoner att hon känner sig fri från likabehandlingsplanen. 

              

Kan väl säga att jag inte är riktigt nöjd med den skrivningen som den är 

gjord i planen. Det var två rektorer som jag tog fram förarbetena åt och 

sedan jobbade dom färdigt det för skolinspektionen klagade på planen 

tidigare. Det var rektorerna och skolledningen som snabbt hade fått ihop 

det här utan elevhälsans medverkan. Så jag känner mig ganska fri från den 

idag. [Olivia, kurator] 

 

De olika sätten att jobba på när en nätkränkningssituation uppstår, utifrån 

likabehandlingsplanen, som våra intervjupersoner beskrivit kan till stor del förstås av de olika 

intressen och prioriteringar olika befattningar har samt att man inte håller med ledningen i 

vilka krav som ställs på en har som Lipsky (2010, s. 16) skriver om. Det är alltså inte säkert, 

precis som vi uppfattar att våra intervjupersoner uttrycker, att exempelvis en kurator väljer att 

följa det som står i likabehandlingsplanen om hon har en annan uppfattning om hur en sådan 

situation ska hanteras för att det ska bli så bra som möjligt för de inblandade.  
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 Något som framkom från en utav våra intervjupersoner var att en redan utarbetad 

likabehandlingsplan som andra skolor upprättat applicerades på den egna skolan.  

 

Vad vi gjorde då det var egentligen att istället för att uppfinna hjulet själva 

så snodde vi en plan från en annan skola som vi diskuterade och jobbade 

utifrån, vi filade litegrann på den och snittsade till den så den passade vår 

verksamhet, naturligtvis. [Harry, rektor] 

 

Detta gjordes för att få en bra grund, som de visste fungerade i andra verksamheter, att utgå 

ifrån för att sedan utveckla och bygga vidare på den. Detta är något som känns igen i det 

Oliver (1991, s. 169) tar upp då hon framhäver att organisationer använder sig av redan 

etablerade arbetssätt då organisationer resonerar att fungerade det för dem kommer det även 

fungera för oss. 

  Utifrån vilka skolor våra intervjupersoner var anställda på gick det att utläsa olika mönster. 

Några av våra skolor tycktes var måna om att noggrant diskutera och utvärdera 

likabehandlingsplanen varje år och därefter revidera den så att likabehandlingsplanen 

uppdaterades och utvecklades. 

 

Vi har ett par i skolledningen här som är väl bevandrade i sociala medier 

eller i alla fall i digitala verktyg så de har ett litet öga på det. Vi har en 

skolledning som belyser det här med likabehandlingsplanen och säger att 

det är viktigt att hålla koll på. [Jens, lärare] 

 

Från andra intervjupersoner framkom det att skolans likabehandlingsplan blivit granskad av 

skolinspektionen och att det därefter gjorts en uppdatering av planen då den var för gammal. 

Följden av detta tycktes vara att de därefter uppmärksammade likabehandlingsplanen mer 

inom verksamheten. Här kan en möjlig tolkning vara att tillsynen på likabehandlingsplanen 

inte varit lika stor innan skolinspektionen kontrollerade den och därför inte prioriterats lika 

högt. Detta visar på hur tillsynsgraden på en verksamhet påverkar hur följsam en organisation 

kommer vara gällande lagar och regler, vilket känns igen i det som Oliver (1991, s. 168) 

skriver. 

 Något som gick att utläsa efter våra intervjupersoners berättelser var att 

likabehandlingsplanens användningsområde och hur väl den praktiskt fungerar i 

verksamheten ifrågasattes av vissa intervjupersoner. Andra intervjupersoner ansåg dock att 

den gick att ta stöd av om en nätkränkningssituation uppstod.  
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Likabehandlingsplanen är ju inget levande dokument utan det är ett vanligt 

dokument. Den finns där som kuratorn sedan sköter och reviderar och 

kanske använder sig av när något händer. Jag tycker inte det är ett levande 

dokument som vi arbetar utefter. [Gudrun, specialpedagog] 

 

Vi är ganska medvetna om och lyfter upp vår likabehandlingsplan till 

diskussion varje läsår /.../ När jag ser den här lagtexten ni visar här så kan 

jag säga att jag tycker ändå att den är ganska bra upptagen och applicerad i 

likabehandlingsplanen. Upptäcker vi kränkningar så att säga då har vi ju då 

kan jag falla tillbaka på min likabehandlingsplan. [Oskar, lärare] 

 

Detta skulle kunna förstås av det som Lipsky (2010, s.16) belyser då han menar att det kan 

ske glidningar mellan ledningens krav på våra intervjupersoner och hur de faktiskt arbetar då 

det kan finnas olika intressen och prioriteringar. Då de två intervjupersonerna i citaten har två 

olika befattningar, specialpedagog och lärare, kan det vara så att våra intervjupersoner i detta 

sammanhang har olika maktpositioner och arbetsområden inom verksamheten och därför inte 

uppfattar likabehandlingsplanen på samma sätt. Vidare känns resonemanget ovan igen i när 

Gadler (2011, s. 94) belyser betydelsen av att alla yrkeskategorier inom skolverksamheten 

tolkar och tar ställning till lagtexter, i hur vida den ska finnas med vid planering och 

genomförande av verksamheten, för att den ska kunna ge avtryck i verksamheten.  

  En intressant aspekt vi uppmärksammade var att våra intervjupersoners 

likabehandlingsplaner inte tycks benämna nätkränkningar i sig och att deras verksamheter inte 

tycks skilja på arbetsgången vid en nätkränkning och en traditionell kränkning. Detta ansåg en 

av våra intervjupersoner kunde bidra till ytterligare tolkningssvårigheter. 

 

Nej, jag känner inte igen att vi har just nätkränkningar i 

likabehandlingsplanen så att det är någonting vi kan ta med när vi fortsätter 

arbeta med det så att det inte liksom hamnar i några slags 

tolkningssvårigheter. [Oskar, lärare] 

 

 Thunholm (2011, s. 56) skriver att en författningstext inte alltid är tillräcklig för att tolka 

betydelsen av en lag. Han menar att det kan te sig så att det inte finns några andra texter att ta 

hjälp av för vägledning. Till följd av detta menar Thunholm (2011, ss. 56-57) att det behövs 

andra metoder för att kunna tolka lagtexter. En metod i intervjupersonernas fall tycks vara 
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likabehandlingsplanen och dess innehåll. Det som kan ses som problematiskt är att 

likabehandlingsplanerna inte verkar benämna något om nätkränkningar vilket då kan, som 

Thunholm (2011, s. 56) skriver, innebära att planen inte räcker till för att tolka lagtexten 

gällande situationer med nätkränkningar. 

 

5.3 Kompetensutveckling och definitioner 

I följande del tar vi upp vad våra intervjupersoner berättade angående utbildning och 

kunskapsutbyte mellan kollegor gällande nätkränkningar utefter skollagen. Vi tar även upp 

intervjupersonernas definitioner av olika avgränsningar i skollagen. 

 

5.3.1 Kompetensutveckling 

Ett mönster som gick att utläsa utifrån våra intervjupersoner var avsaknaden av gemensamma 

diskussioner mellan kollegor gällande nätkränkningar och det fanns även en vilja att prata mer 

om ämnet i allmänhet. Vi fick uppfattning av att det fanns en önskan att detta skulle tas upp 

mer på skolorna så att all skolpersonal fick ett likadant förhållningssätt mot nätkränkningar 

och kanske främst ett kunskapsutbyte. Vi uppfattade även att det var återkommande bland 

flera intervjupersoner att de inte ansåg att det fanns ett klart och tydligt sätt som de skulle 

arbeta på gällande nätkränkningssituationer. Vad som även framkom från våra 

intervjupersoner var att de önskade mer utbildning inom området nätkränkningar men att det 

sällan gavs tillfälle till detta då det tycktes vara en kostnadsfråga. 

 

Det låter ju hemskt men det är ju lite så att… Sen är det, det finns ju en hel 

del utbildningar att gå det är oftast de här i Stockholm som kostar lite för 

mycket för oss att gå, så ja det är mycket eget egenforskning och ledande 

som man får göra /.../ Läsa igenom själv hela tiden hålla sig ájour med vad 

det är som händer och vi har inte haft någon utbildning på detta utan jag har 

läst lagarna själv, vi får inget. Så att det får man ta reda på själv. [Olivia, 

kurator] 

 

Vi vet inte riktigt hur vi ska hantera det. Alltså vi har inga verktyg riktigt 

[Gudrun, specialpedagog]. 

 

Men det är klart att det behövs säkert en del kunskap tror jag just när det 

gäller nätmobbning. [Jens, lärare] 
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Citaten ovan belyser det som Lipsky (2010, ss. 16-17) skriver där han menar att de som 

jobbar längre ner i en organisation kan ha andra intressen och prioriteringar än de styrande. 

Det som framkom från intervjupersonerna gällande att de önskar en ökad kunskap om 

nätkränkningar skulle kunna förstås med det som författaren skriver genom att 

intervjupersonerna ansåg att ledningen inte utbildar sin personal inom området nätkränkningar 

och genom det öka kunskapen om kränkningar som sker på Internet. 

 Forsman (2003, ss. 15-16) visar på att allvarliga brister hos skolor som inte följer lagar och 

regler allt oftare uppdagas på grund av deras bristande kompetens och ovilja att åtgärda och 

förebygga att elever utsätts för olika kränkningar. Med detta kan likheter dras till 

intervjupersonernas utsagor då avsaknaden av kompetens och kunskap tycks vara det 

intervjupersonerna själva anser fattas hos dem. Däremot känns våra intervjupersoners 

berättelser inte igen i det författaren fortsätter att skriva angående oviljan att åtgärda och 

förebygga att elever utsätts för nätkränkningar. 

 Mason (2008, s. 324) menar att skolpersonal i U.S.A förstår problemet med traditionell 

mobbning men att de saknar förståelse för vad som sker på Internet vilket författaren menar 

beror på att skolan inte har den utbildning och resurser som behövs. Vidare menar Mason 

(2008, s. 324) att skolans bristande resurser och vidareutbildningar kan vara en orsak till att 

skolpersonal själva anser att de saknar kunskap om nätmobbning, vilket kan kännas igen i 

våra intervjupersoner. 

 

5.3.2 Definitioner 

Till en början ansåg våra intervjupersoner att de kunde ta stöd av lagtexten när de berättade 

hur de arbetar när en nätkränkningssituation uppstått. Lagen ansågs som tydlig och våra 

intervjupersoner verkade anse det då skollagen uttryckligen poängterar att personal är skyldig 

att rapportera, utreda och så vidare. 

              

Det står på ett tydligt sätt så att man förstår vad man ska göra och vem som 

ska göra vad och så där. [Lottie, lärare] 

 

Lagen är ju inte särskilt otydlig. [Gudrun, specialpedagog]  

 

Efter att vi uppmärksammat intervjupersonerna på avgränsningen i samband med 

verksamheten ändrade de flesta av dem uppfattning och kom fram till att det finns 

otydligheter i skollagen. När våra intervjupersoner funderade vidare runt vad i samband med 
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verksamheten kan innefatta uppstod en osäkerhet. Först svarade intervjupersonerna att de rent 

spontant ansåg att det var under skoltid, men när de sedan resonerade ytterligare kom de fram 

till att det också kunde vara på fritiden. 

 

Ja vi kan ju inte ta ansvar för vad dom gör på fritiden men är det någonting 

som drabbar eller berör klasskamrater eller kamrater på skolan över huvud 

taget, då berör det ju också skolan. Så att det blir ju indirekt någonting man 

måste jobba med. [Harry, rektor] 

 

Ja för mig är samband med verksamheten att en elev här på skolan är 

kränkt av en annan elev här på skolan eller någon annan person i hela 

världen. För det är i samband med min verksamhet eftersom att det är 

elevernas arbetsplats här så det är i samband med allting om det är en elev 

som går på den här skolan. [Fiona, lärare] 

 

Vad vi kunde urskilja var att det var en intervjuperson som tycktes ha en annorlunda bild, till 

skillnad från våra andra intervjupersoner, av vad i samband med verksamheten innefattar då 

han ansåg att det främst berörde nätkränkningssituationer som inträffade under skoltid 

 

I samband med verksamheten är det som begås på skoltid egentligen. Det 

hade jag satt till i samband med verksamheten. Det hade jag definierat det 

som faktiskt. [Oskar, lärare] 

 

  Till följd av vad i samband med verksamheten kan innefatta ansåg våra intervjupersoner att 

det blir problematiskt att veta vart skolans ansvar slutar eller tar vid. 

 

Det är väl svårt att ignorera att någon utsätts för det även om det inte sker 

på dagtid i skolan. Om man får veta att det har hänt någon gång så kan man 

ju inte bara säga att nej men vi skiter i det bara för att det inte var här på 

skolan. Man kommer ändå att ta upp det, jag tror att jag skulle göra det om 

det om jag fick reda på det ändå. Det påverkar väldigt mycket den eller 

dom personerna under tiden dom är här i alla fall. Ja svårt med ansvaret. 

Luddigt. [Inger, lärare] 

 

Citatet ovan representerar det vi uppfattade att många av våra intervjupersoner upplevde när 

det kommer till hur de ska agera i situationer med nätkränkningar då det tycks råda en 

osäkerhet i vem som agera och när. Mason (2008, s. 331-333) har genom ett flertal rättsfall 
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inom den amerikanska lagstiftningen visat på att det är svårt för skolor att veta vart deras 

ansvar går när det gäller kränkningar som sker på Internet. Detta är något som kan speglas i 

hur våra intervjupersoner resonerade vart skolans ansvar går när det kommer till 

nätkränkningar då de, likt som i författarens fall, var osäkra på hur det faktiskt låg till och där 

flera sedan kom fram till olika svar.     

 

Ytterligare ett mönster som gick att urskilja från våra intervjupersoner var att det skilde sig i 

vad de ansåg att en kränkande behandling innebar. Ett sätt att se på det var att kränkande 

behandling kan vara vad den som blir kränkt uppfattar att det är medan ett annat sätt att se på 

det var att det beror på egna erfarenheter och kultur. Något vi lade märkte till från våra 

intervjupersoner var att de flesta utgick från sig själva och vad de uppfattade som kränkande 

behandling. 

 

En kränkning för mig skulle jag säga att det beror på. Eftersom att jag 

måste ta massa olika saker in i ekvationen. Så en kränkning för mig är helt 

annat än kränkning för dig. [Fiona, lärare]  

 

Detta kan ses som intressant då skollagen innehåller en definition som intervjupersonerna inte 

tycks använda sig av. Två av våra intervjupersoner hänvisade till lagtext som inte var till 

skollagen och definitionen av vad kränkande behandling innebär utan till 

diskrimineringslagen. 

 

Ja det är ju när någon, vad ska jag säga, alltså det finns ju dom här 6 olika 

eller 7 punkterna så det kan ju vara allt ifrån att man kränker utsätter eller 

säger någonting om hudfärg eller den sexuella läggningen. [Olivia, 

skolkurator] 

 

Kränkande behandling handlar om att man man kränker en annan människa 

på grund av hudfärg, sexuell läggning och så vidare. [Harry, rektor] 

 

En möjlig tolkning till hur våra intervjupersoner alla definierar kränkande behandling olika 

kan vara att till följd av att skollagen ofta genomgår förändringar kan det leda till det Lipsky 

(2010, s. 14) menar med att lagar och regler ofta görs om och därför finns ingen annan 

förväntning än att bara de mest elementära regler och föreskrifter följs. Detta eftersom, som 
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nämnts i avsnittet bakgrund, diskriminering tidigare varit en del av kapitlet kränkande 

behandling i skollagen. 

Johansson (2007) menar att i en ramlag blir individens eget omdöme oundvikligt och denna 

måste därför använda sig av sunt förnuft och stor improvisationsförmåga då detaljregler 

saknas i lagen. Thunholm (2011, s.57) skriver att hur en text tolkas beror på vilka frågor 

tolkaren söker svar på. Då intervjupersonerna inte tycks ha några andra hjälpverktyg än 

likabehandlingsplanen till att tolka skollagen får de därför själva med hjälp av ett eget 

omdöme ta ställning till hur de ska tolka lagen.  

  Ett mönster vi kunde utläsa från våra intervjupersoner när de resonerade runt varför det 

fanns en osäkerhet om avgränsningar i skollagen var för att det tycktes finnas annat som 

upptog deras tid i yrket. När våra intervjupersoner diskuterade runt sitt arbete med 

nätkränkningar framkom det att de inte anser att de hinner med det som de skulle vilja göra. 

 

Som sagt det är lätt att drunkna i allt annat som vi måste göra med nya 

lärarplaner och det sker mycket hela tiden men vi får försöka så att det tar 

plats och att man ger det tid det är väl egentligen det som är svårigheten 

[Jens, lärare].  

 

Sen tror ja att man kanske, som klasslärare eller som mentor, har svårt att 

hinna med det här med nätkränkningar liksom. [Gudrun, specialpedagog] 

 

Likt det som Lipsky (2010, s. 14) skriver belyste alla intervjupersoner att de hade mycket att 

göra både gällande undervisningen men också andra uppgifter som ingår i deras arbete. Detta 

menade intervjupersonerna var orsaken till att de ansåg sig ha för lite tid angående arbetet 

med nätkränkningar då de deras arbete upptogs av andra saker som de var tvungna att göra, så 

som exempelvis läroplaner. Vidare var det flera av våra intervjupersoner som ansåg att en 

svårighet med arbetet gällande nätkränkningar var att ge det tid och utrymme inom 

verksamheten.  

 

6. Slutdiskussion 

I följande avsnitt redogör vi för vår sammanfattning av studiens resultat och vår diskussion. 

 

6.1 Sammanfattning av studiens resultat 
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Vi förstår genom våra intervjupersoner att samtliga på något sätt kommit i kontakt med en 

nätkränkningssituation inom deras arbete. Vidare framkom det att de hade olika erfarenheter 

där vissa varit med i fler situationer medan andra varit med om sådant de själva benämnde 

som “småincidenter”, “annat” eller sådant de på egen hand kunde hantera i klassrummet. 

Utefter detta uppmärksammande vi att det verkar vara så att skolpersonalens egen 

handlingsfrihet styr mer än skollagen och likabehandlingsplanen i många fall då det verkade 

vara skolpersonalens egna prioriteringar som bestämde hur de agerade om en 

nätkränkningssituation uppstod. När våra intervjupersoner uppfattat att en nätkränkning 

uppstått upplevde de flesta att de visste hur de skulle gå till väga då det skulle anmälas till 

rektorn som i sin tur skulle anmäla det vidare till huvudmannen. De påpekade dock att 

arbetsgången inte alltid ser ut så trots att de vet hur de ska göra då den egna bedömningen i 

hur allvarlig situationen är tycks göra att de ibland känner att de kan hantera situationen på 

egen hand.  

  Det som gick att utläsa var att likabehandlingsplanen tycktes vara skolpersonalens viktigaste 

verktyg för att förstå hur de ska arbeta och gå till väga vid en nätkränkningssituation. Trots att 

flertalet av våra intervjupersoner upplevde likabehandlingsplanen som det främsta 

dokumentet i sitt arbete mot nätkränkningar ifrågasattes den av vissa intervjupersoner. Det 

som ifrågasattes var likabehandlingsplanens användningsområde och hur väl den praktiskt 

fungerar inom verksamheten. 

  Vi förstår genom våra intervjuer att vad en kränkande behandling innebär är svårdefinierat 

då våra intervjupersoner anser att det är en enskild upplevelse. Den definition som anges i 

skollagen var det ingen som tycks använda sig av. Det våra intervjupersoner tycks vara 

överens om är att skollagen är otydlig när det kommer till nätkränkningar då avgränsningar 

som i samband med verksamheten gör det svårare att definiera vart deras ansvar går vid en 

nätkränkningssituation. 

   

  Vi upplevde att det var många faktorer som var betydande när det kommer till hur 

skolpersonalen tolkar och tillämpar skollagstiftningen. Det tycktes vara så att det råder delade 

meningar i hur man tolkar innebörden av en kränkande behandling samt vad det kan 

innefatta, vilket kan vara en orsak till varför de arbetar på olika sätt i 

nätkränkningssituationer.  Avgränsningen i samband med verksamheten kunde enligt 

skolpersonalen vara problematiskt angående att förstå var deras ansvar ligger gällande 

nätkränkningssituationer, vilket i sin tur kan påverka hur skolpersonal arbetar vid en 

nätkränkningssituation. 
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  Skolpersonalen tycks ha mycket att göra och till följd av detta framkom att nätkränkningar 

inte prioriterades lika mycket som många av våra intervjupersoner hade önskat. Det lades 

alltså generellt lite fokus på nätkränkningar och allt vad det innebär genom hela 

verksamheten, enligt våra intervjupersoner. Vidare framkom det att det fanns en önskan bland 

skolpersonalen att få utbildning, verktyg samt en ökad diskussion gällande nätkränkningar så 

att ansvaret inte bara låg på den enskilda personens intresse att öka sin kunskap. 

 

6.2 Diskussion 

I följande del redogör vi för studiens begränsningar samt förhållande mellan lag och 

handlingsfrihet. Slutligen diskuterar vi misslyckande eller karaktärsdrag.  

 

6.2.1 Studiens begränsningar 

Vår urvalsmetod kan ha påverkat vårt resultat då de skolor vi fick tillåtelse att intervjua personal 

på skulle kunna vara sådana skolor som känner att de sköter arbetet med nätkränkningar väl 

utifrån skollagen. På så vis kan det förefalla sig så att vi enbart intervjuat de personer som tycks 

sig tro att de representerar de bästa. Det skulle även kunna vara det motsatta, att våra 

intervjupersoner har valt att ställa upp därför att de vet att deras skola inte sköter sitt arbete med 

nätkränkningar gällande skollagen. Efter det att våra intervjuer var slutförda kunde vi konstatera 

att vi har intervjuat personer som tillhör båda grupperna. Det är alltså möjligt att vi hade fått 

fram ett annat resultat om vi pratat med skolpersonal på någon annan skola. Detta kan vi givetvis 

inte veta men kan vara en möjlig konsekvens av vår urvalsmetod.  

  Något vi funderat mycket omkring var svårigheten med att hitta intervjupersoner som ville 

medverka i vår studie. Det går aldrig att veta varför detta kommer sig men en möjlig förklaring 

skulle kunna vara att de vi kontaktat inte tycker att de jobbar tillräckligt bra med nätkränkningar 

eller att ämnet var irrelevant att diskutera då det fanns andra högre prioriterade problem inom 

verksamheten. Det skulle även kunna vara så att de vi kontaktade inte hade tid att ställa upp i vår 

intervju då de ansåg sig ha för mycket att göra under sina arbetstimmar. Det vi tror kan ha spelat 

en central roll, oavsett vilken anledning de vi kontaktade hade för att inte ställa upp i vår 

intervju, är att skolpersonal kanske inte jobbar direkt med lagstiftningen i den utsträckning vi på 

förhand trodde. Istället har vi insett att skolpersonal till stor grad arbetar med 

likabehandlingsplanen där andra redan tolkat lagen på ett sådant sätt att det passar verksamheten. 

Det vi menar med detta är att vi hade kunnat få fler intervjupersoner om vi i våra 
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informationsbrev (se bilagor 1 & 2) betonat likabehandlingsplanens roll i deras arbete istället för 

skollagen. Inte heller det här kan vi veta men skulle kunna vara en möjlig orsak.  

  Något annat som kan ha påverkat vårt resultat var att våra intervjupersoner vid 

intervjutillfällena fick egna kopior på de paragrafer i skollagen vi haft som huvudfokus i denna 

studie. Därefter lästes texten upp av samtalsledaren. Detta gjordes medvetet då vi var av 

uppfattningen att det var bättre att ge dem för mycket information än att de skulle känna att vi 

försökte sätta dit dem på sådant de eventuellt inte visste så mycket om. Vi menar att detta kan ha 

påverkat vårt resultat då vi gav dem information som de på förhand kanske inte vetat så mycket 

om, vilket i sin tur skulle kunnat påverka hur de valde att svara på de resterande frågorna under 

intervjun.  

 

6.2.2 Förhållande mellan lag och handlingsfrihet 

Johansson (2011, s. 39) skriver om förhållandena mellan straffrätt och socialrätt där hon utgår 

ifrån ett rättssociologiskt perspektiv. Författaren menar att rättssystemet är präglat av ett 

tankesätt om en formell rättvisa medan det sociala systemet har idén om en helhetssyn och ett 

behandlingstänk. Likt författaren anser vi även att det tycks förhålla sig så här när det kommer 

till relationen mellan rättssystemet och hur skolpersonalen tillämpar skollagen gällande 

nätkränkningar. Vi har utifrån vårt resultat kunnat utläsa att skolpersonal inte alltid följer 

lagen vid situationen där det uppstått nätkränkningar då de snarare verkar ha ett 

behandlingstänk och vill göra vad som är bäst för eleven ur en helhetssyn. Detta skulle kunna 

visa på varför skolpersonal till exempel inte alltid anmält till rektorn och varför rektorn i sin 

tur inte alltid anmäler till huvudmannen om de upptäckt en nätkränkning då de anser att det 

bästa för eleven skulle vara att gå till väga på ett annat sätt. Samtidigt utgår rättssystemet från 

att det ska vara en rättvisa genom att lagen ska följas och tillämpas på ett korrekt sätt. I och 

med rättssystemets tänkt kan det sociala systemet, i det här fallet skolan och dess personal, bli 

påverkat så till att de arbetar mer utefter ett rättssystematisk tänk och där med går ifrån sin 

professionella kunskap om vilka medel som leder till de bästa resultaten vid 

nätkränkningssituationer (Johansson 2011, s. 54). Om skolorna går åt ett sådant håll kan det 

funderas över i huruvida det är bättre för eleverna eller ej. Johansson (2011, s. 54) menar att 

om rättssystemet får ett tolkningsföreträde gentemot ett behandlingstänk kan det leda till att 

det blir en ny maktordning där normer och ansvar snarare riktas åt rättssystemet. Detta skulle i 

sin tur, menar författaren, kunna leda till att det blir en ökad fokusering på vad som varit 

istället för att fokus ligger på det som sker i nuet för att lösa de problemen eleverna är i behov 
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av.  

  Utifrån detta går det att vidare resonera om hur vida skolpersonal ska tillämpa lagen till 

punkt och pricka eller om det bästa, för situationen och eleven, är att genom ett 

behandlingstänk lösa problemen. Även om det kan vara till fördel för eleven i den rådande 

stunden att genom ett behandlingstänk bli hjälpt är det inte säkert att det på en makronivå är 

den bättre metoden och frågan ställs då om det blir rättssäkert?      

 

6.2.3 Misslyckande eller karaktärsdrag 

Johansson (2008, s. 24) skriver att det inte finns någon ensam sanning om vad god vetenskap 

är. Författaren diskuterar att det antingen kan ses som ett misslyckande, alltså att 

vetenskapsteorin inte lyckats producera några entydiga riktlinjer för hur god vetenskap 

bedrivs, eller som ett karaktärsdrag där vetenskap betraktas som en så pass komplex och 

föränderlig social praktik att det är omöjligt att en gång för alla enas om hur god vetenskap 

ska bedrivas. Detta resonemang anser vi går att applicera på våra resultat angående att våra 

intervjupersoner tolkar och tillämpar skollagen på olika sätt. Det går alltså att ses på som ett 

misslyckande på så vis att det inte finns någon metod för dem att använda för att kunna förstå 

lagen på samma sätt. Det går även att se det som ett karaktärsdrag, där vi istället förstår 

tolkning och tillämpning av lagstiftning som en så pass komplex och föränderlig social 

praktik att olika personer kommer att tolka saker annorlunda, beroende på vad för individ de 

är, vilken yrkesroll de har och vilken situation de befinner dig i. Vi är av uppfattningen att det 

inte är möjligt att alla personer kan tolka en och samma sak på ett likadant sätt och tror, likt 

Johansson (2008, s. 24), att individen, personliga upplevelser och ditt yrke kommer påverka 

hur du tolkar något, oavsett vilka nya metoder som i framtiden utvecklas. 

   Då vi i vårt resultat kunde visa på att skolpersonalen tolkar samma paragrafer i skollagen 

och nätkränkningssituationer olika kan det leda till att rättssäkerheten försvinner då samma 

situation kan få olika utfall beroende på vem det är som uppmärksammat det. Ett av 

problemen verkar alltså vara att det ges ett tolkningsutrymme i avgränsningarna kränkande 

behandling och i samband med verksamheten där det sedan inte närmare preciseras 

innebörden av detta på ett tydligt sätt, vilket då gör att skolpersonalen på egen hand 

bestämmer innebörden av dessa. När det tycks finnas svårigheter i enskilda avgränsningar i 

den lagtext som skolpersonalen ska förhålla sig till kan det tänkas vara svårt att de på egen 

hand ska tolka skollagen på samma sätt som sina kollegor. Detta kan i sin tur möjligen förstås 

som varför olika paragrafer i samma lagtext tolkas olika. För att öka rättssäkerheten skulle 
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dessa avgränsningar i skollagen kunna preciseras så att all skolpersonal som läser lagen kan 

tolka den på samma sätt och där igenom även agera på ett lika sätt. Att avgränsningarna i 

skollagen definieras skulle dock kunna leda till att elever faller mellan stolarna då den 

otydliga definition som finns idag gör att fler individer och situationer kan passa in lagens 

sammanhang. Det är alltså inte säkert att det skulle vara mer gynnsamt för elever att 

tydliggöra avgränsningarna. 

  Något vi funderar omkring är om alla bara gör likadant gör alla då rätt? Vi anser att det kan 

finnas fördelar med att lagstiftning tolkas olika, och att det inte finns något klart samband 

mellan att tolka lagstiftning olika och att slutresultatet sedan drastiskt skiljer sig. Vi tror att 

det är möjligt att göra egna tolkningar av lagstiftningen och ändå följa lagen. Om alla skulle 

arbeta på samma sätt finns det fortfarande inte några garantier för att det skulle vara det rätta 

sättet utan det enda som händer, enligt oss, är att handlingsfriheten hos skolpersonalen 

minskar. Intressant för fortsatta studier inom detta ämne skulle kunna vara att fortsätta på 

detta spår. Alltså, är det möjligt att genom detaljregleringar i skollagen underlätta tolkningen 

och tillämpningen för hur man ska hantera nätkränkningssituationer på ett liktydigt sätt och 

skulle det i sådant fall skulle fungera bättre? 
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Bilaga 1. Informationsbrev 

 

Hej, 

Våra namn är Amanda Lindholm och Sofie Jodenius. Vi studerar sjätte terminen på 

socionomprogrammet på Linnéuniversitet i Växjö. Under hösten 2013 skriver vi vår 

kandidatuppsats i socialt arbete. Vi har intresserat oss för ämnet kränkningar som sker på 

nätet där syftet med vår studie är att förstå hur personal tolkar och tillämpar den lagstiftning 

som finns. 

  Vi skulle vara tacksamma om vi fick tillfälle att enskilt intervjua personal på din skola 

bestående av Dig, studierektorn, skolkuratorn, skolsköterskan samt ca. sex  klassföreståndare. 

Därför vänder vi oss till Dig, eftersom vi tror att Du sitter på intressant information som 

skulle kunna bidra till en ökad kunskap inom vårt ämnesområde. Intervjun beräknas ta 45-60 

minuter och kommer genomföras på valfri plats och tid utifrån Ditt schema. 

  Om Du tackar ja binder du dig inte till att genomföra intervjun. Du kan när som helst välja 

att hoppa av, även efter det att intervjun är genomförd. 

  Intervjuerna kommer spelas in och transkriberas. De personer som har möjlighet att tillgå 

ljudfilerna är Du, Amanda, Sofie, vår handledare och eventuellt vår examinator. Materialet 

kommer sedan ligga till grund för vårt resultat och kommer inte användas i andra 

sammanhang än i vår studie. Om Du väljer att ställa upp på intervju kommer dina 

personuppgifter anonymiseras och Du kommer tilldelas ett fiktivt namn. 

Vår förhoppning är att Ditt intresse väckts och att Du vill hjälpa oss genom att medverka i vår 

studie. Vid frågor eller funderingar hör gärna av dig till oss, annars kontaktar vi dig inom 

några dagar. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Amanda Lindholm 

Mobil: 070-XXXXXXX 

E-post: al222gq@student.lnu.se 

Sofie Jodenius 

Mobil: 070-XXXXXXX 

E-post: sj222cu@student.lnu.se 

 

mailto:sj222cu@student.lnu.se
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Bilaga 2. Reviderat informationsbrev 

 

Hej, 

 

Våra namn är Amanda Lindholm och Sofie Jodenius och vi studerar sjätte terminen på 

socionomprogrammet på Linnéuniversitetet. Nu under hösten skriver vi vår kandidatuppsats i 

socialt arbete. Vi har intresserat oss för arbetet vid skolor mot och vid kränkningar på nätet 

mellan elever och lagens roll i detta arbete. Vi skulle vara tacksamma om vi fick tillfälle att 

intervjua Dig.  

   Intervjuerna beräknas ta mellan 30-45 minuter var och kommer att genomföras på plats och 

tid som passa dig på skolan. Deltagandet är frivilligt, vilket innebär att du som intervjuas har 

rätt att avbryta intervjun eller låta bli att svara på frågor under intervjun. Intervjuerna kommer 

att spelas in och transkriberas. De personer som har tillgång till materialet under studiens 

gång är vi själva, vår handledare och examinator. Materialet kommer bara att användas inom 

ramen för denna studie och kommer att förstöras efter att den är genomförd. Intervjupersonen 

kommer att anonymiseras och tilldelas fiktiva namn. 

Vår förhoppning är att Ditt intresse väcks och att Du vill medverka i vår studie. Vid frågor 

och funderingar hör gärna av dig till oss. Hör vi inte från dig kontaktar vi dig inom några 

dagar. 

 

Med vänlig hälsning, 

 

Amanda Lindholm 

070-XXXXXXX 

Sofie Jodenius 

070-XXXXXXX 
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Bilaga 3. Intervjuguide 

 

1.      Berätta om din utbildningsbakgrund. 

2.      Berätta om din yrkesbakgrund. 

3.      Berätta om din uppfattning av elevernas användning av sociala medier i allmänhet och 

hur du ser på det. 

4.      Vad betyder mobbning och nätmobbning för dig? 

5.      Vilka erfarenheter av nätmobbning har ni på skolan och du som anställd inom den? 

 

Nätmobbning kan utgöra ett exempel på en kränkning. I skollagen (2010:800) 6 kap 5-8 §§ 

och 10 § regleras hur skolan ska förebygga och arbeta med kränkningar. Skolan är skyldig 

att upprätta en plan för arbete som syftar till att förebygga kränkningar och denna plan skall 

ses över varje år. Om en lärare eller annan personal på skolan får reda på att en elev utsatts 

för kränkande behandling i samband med verksamheten har denna skyldighet att anmäla 

detta till rektorn. Rektorn har skyldighet att anmäla det vidare till huvudmannen som i sin tur 

skyndsamt ska utreda omständigheterna och vidta åtgärder för att förhindra att det sker i 

framtiden. Huvudmannen är en särskild nämnd i kommunen. Denna nämnd bär även ansvaret 

för att lagstiftningen följs på kommunal nivå. 

 

2.1 Vad vet du om denna lagstiftning och de förarbeten som ligger till grund för den? 

2.2 Hur har du fått den kompetensen? 

2.3 Vad anser du om den här lagstiftningen? 

2.4 Utifrån denna lagtext, hur tydligt tycker du att det framgår vad du ska göra när en 

situation med nätkränkningar uppstår?   

2.5 Lagtexten säger “i samband med verksamheten”, vad tänker du det innefattar? 

 

3.1 Vad är en kränkning enligt dig? Ser du någon skillnad på detta och kränkningar som sker 

på nätet? 

3.2 Tror du att ni har samma uppfattning om vad en nätkränkning är inom personalen på den 

här skolan? Vad beror denna samsyn eller dessa skillnader på? 

3.3 Berätta hur du och dina kollegor arbetar med den plan som din skola har för att förebygga 

kränkningar. Benämner eran plan hur ni ska jobba med nätkränkningar? 

3.4 Berätta hur ni arbetar när kränkning respektive nätkränkningar har uppstått. 
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3.5 Hur kommer det sig att du/ni jobbar på detta sätt? 

3.6 Vilka möjligheter och svårigheter ser du med att förebygga kränkningar och hantera 

kränkningar när de har uppstått? 

 

4.1 Utöver det du har berättat hittills, arbetar du på något annat sätt med just nätmobbning? 

4.2 Tror du att ditt sätt att arbeta med nätmobbing skiljer sig åt mot hur dina kollegor arbetar 

med frågan? Vad beror denna samsyn eller dessa skillnader på? 

4.3 Tror du att ert sätt att arbeta med nätmobbning på denna skola skiljer sig åt mot hur andra 

skolor arbetar med dem? Vad beror denna samsyn eller dessa skillnader på? 

5.1 Hur har ert arbete mot nätmobbning förändrats över tid? 

5.2 Hur kommer det sig att ert arbete har förändrats på detta sätt/eller varit det samma över 

tid? 

5.3 Hur skulle du vilja se att arbetet med nätmobbning förändras i framtiden? Varför skulle du 

vilja se dessa förändringar? 

 

6.1 Har du något mer du vill berätta som du tycker är viktigt att ta upp? 

 


