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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Det finns flera antimobbningsprogram som syftar till att reducera mobbning och 

kränkande behandling, varav ett är Friendsprogrammet. Det syftar till att utbilda och stödja 

skolor i deras antimobbningsarbete. Med Friendsprogrammet kartläggs förekomsten av 

mobbning och kränkande behandling återkommande under tre år och resultatet analyseras och 

följs sedan upp. Arbetets utgångspunkt är en hela-skolan-ansats där samtliga i verksamheten 

ska ha kännedom om hur antimobbningsarbetet ska gå till utifrån förebyggande, främjande och 

åtgärdande insatser. 

Syfte: Med fokus på klasslärares upplevelser och erfarenheter ämnar föreliggande studie att 

undersöka klasslärarnas inställning till Friendsprogrammet på Åkerskolan (ett fiktivt namn). 

Studien syftar även till att undersöka Åkerskolans förutsättningar att bedriva ett 

antimobbningsarbete, med särskilt fokus på skolklimat, handlingsutrymme och ett systematiskt 

förhållningssätt. 

Metod: Studien har en kvalitativ ansats och empiri har inhämtats via semistrukturerade 

intervjuer med klasslärare på en Friendsskola och från skolans likabehandlingsplan. Utifrån 

studiens teoretiska ramverk analyseras skolans antimobbningsarbete. 

Resultat: Åkerskolan använder inte Friendsprogrammet i större utsträckning. Klasslärarnas 

inställning till programmet är överlag negativ, resultatet indikerar att de till viss del inte arbetar 

enligt ett systematiskt förhållningssätt och att de har ett stort handlingsutrymme att forma sitt 

antimobbningsarbete. Skolklimatet är positivt och det utgör förutsättningar att bedriva ett 

framgångsrikt antimobbningsarbete. 

 

 

Nyckelord: Friendsprogrammet, mobbning, kränkande behandling, lärares inställning, logisk 

modell, programteori, handlingsutrymme, skolklimat, hela-skolan-ansats, systematiskt 

förhållningssätt 
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Abstract 
 

Background: There are several anti-bullying programs which aims to reduce bullying and 

offensive treatment, one of these are Friendsprogrammet. It aims to educate and support schools 

with their anti-bullying work. Through surveys, existing bullying and offensive treatment in 

schools that uses Friendsprogrammet are being examined. The results are later being analyzed 

and overseen over a period of three years. Friendsprogrammets starting point is to have a whole 

school approach which means that everyone involved in the school have knowledge of how the 

anti-bullying work should be carried out through preventive, supportive and rectifying actions. 

Aim: With focus on teacher’s experiences and knowledge, the present study aimed to 

investigate Åkerskolans (fictitious name) usage of, and the teachers attitudes towards 

Friendsprogrammet. The aim was further to explore a Friendsschool’s contextual conditions to 

conduct successful strategies against bullying and offensive treatment, with particular focus on 

school climate, professional discretion and a systematic approach. 

Method: The study has a qualitative approach and empirical data was collected through semi-

structured interviews with teachers at Åkerskolan and from the school’s treatment plan. The 

analyze of the anti-bullying work at the present school was carried out based on the study’s 

theoretical framework. 

Results: Åkerskolan is not using Friendsprogrammet in any greater occurance. The teachers 

attitudes towards the program is overall negative, some of the results indicate that they do not 

work systematically, and the frame work of the school creates a possibility for the teachers to 

shape their own anti-bullying work. The school has a positive school climate and prerequisites 

to conduct successful strategies towards bullying and offensive treatment.  

 

 

Key words: Friendsprogrammet, bullying, abusive treatment, teachers attitudes, logical model, 

program theory, professional discretion, school climate, whole-school-approach, systematic 

approach 
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1. Inledning 
Sverige har en låg förekomst av mobbning och kränkande behandling (Flygare, Gill och 

Johansson, 2013). Trots detta, utsätts 60 000 barn årligen i Sverige vilket motsvarar ungefär 7.5 

procent av alla skolelever, eller ett till två barn per skolklass (Friends, 2016a). Skolinspektionen 

som tillsynsmyndighet har under det första halvåret av 2016 tagit emot 947 anmälningar 

rörande fall av kränkande behandling (Skolinspektionen, 2016). Skollagen (2010:800), SL, har 

sedan 2009 skärpts då det tidigare enbart krävdes ansträngningar från skolpersonal att främja 

allas lika rättigheter medan det idag står skrivet att skolpersonalen är skyldiga att arbeta 

främjande med detta. Skolpersonal är även ålagda att arbeta med förebyggande åtgärder för att 

ingen elev ska utstå kränkande behandling. Sedan år 2010 är det skolpersonalens skyldighet att 

anmäla om någon elev utsätts för kränkande behandling och upp till skolans ledning att tillsätta 

en utredning och genomföra lämpliga åtgärder (Flygare & Johansson, 2016). I arbetet mot 

mobbning och kränkande behandling har ett antal antimobbningsprogram utvecklats i Sverige, 

där Friendsprogrammet är ett av dem. Enligt Friends statistik minskar mobbning och kränkande 

behandling på skolor som använder sig av programmet med 24 % i genomsnitt. Programmet 

syftar till att reducera förekomsten av mobbning och kränkande behandling på skolor, förskolor 

och idrottsföreningar i Sverige. Skolelever utsätts vanligtvis för kränkande behandling av andra 

elever och kränkningarna baseras oftast på individens kön, sexualitet, funktionsnedsättning, 

intressen, etnicitet och utseende. Kränkningarna som oftast är av psykisk och social karaktär, 

sker vanligtvis verbalt, fysiskt eller genom ryktesspridning (Friends, 2016a; Friends, 2016b). 

Dessa förekommer trots att det både i Skollagen och Diskrimineringslagen (2008:567), DL, 

finns stadgat att det är förbjudet. 

 

Mobbning och kränkande behandling är ett av de mest utmanande och svårhanterliga problem 

som elever och skolor runt om i världen behöver handskas med. Mobbning och kränkande 

behandling kan medföra förödande konsekvenser för de som utsätts och både lärare och elever 

får dagligen erfara dess effekter (Ertesvåg, 2014). Mobbning och kränkande behandling kan 

resultera i flertalet negativa, allvarliga och långtgående konsekvenser för den som blir utsatt. 

Den utsatte kan drabbas både av fysiska och psykiska hälsoproblem i flera år efter att 

mobbningen upphört (Brottsförebyggande rådet, BRÅ, 2009; Hahn Fox, Farrington & Ttofi, 

2012). Mobbning och kränkande behandling kan leda till att den utsatta eleven får låg 

självkänsla, självmordstankar, oro, depression och ångest. En långtgående konsekvens är att 

känslan av sammanhang och meningsfullhet minskar och att individen riskerar att hamna i 

någon form av utanförskap (Friends, 2016a). Med anledning av de negativa konsekvenser 

mobbning och kränkande behandling medför samt det höga antalet elever som utsätts årligen, 

är ämnet av relevans för socialt arbete. Det sociala arbetets fält innefattar yrkesverksamma som 

möter dessa utsatta elever dagligen och det är därför relevant att öka kunskapen om mobbning 

och kränkande behandling samt hur ett framgångsrikt antimobbningsarbete ska bedrivas. 

 

1.1 Problemformulering 
Forskning visar att det finns antimobbningsprogram som ger önskad effekt av reducerad 

mobbning och kränkande behandling, men samtidigt finns även forskning som visar det 

motsatta (Ertesvåg, 2014; Jiménez-Barbero, Ruiz-Hernández, Llor-Zaragoza, Pérez-Garcia och 

Llor-Esteban, 2016; Skolverket, 2011). Detta kan bero på faktorer avseende 

implementeringsförfaranden, att skolan inte har rätt beredskap eller att stöd saknas från ledning 

(Ertesvåg, 2014). Däremot visar forskning att kontextuella faktorer, ett systematiskt 

förhållningssätt samt att ta hänsyn till skolans klimat är framgångsrika aspekter i arbetet mot 

mobbning och kränkande behandling (Skolverket, 2011). Skolans förutsättningar behöver 

således tas i hänsyn när enskilda insatser eller hela antimobbningsprogram ska implementeras. 
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Skolpersonalens förmåga och inställning är även avgörande för hur programmets utfall blir 

(Goncy, Sutherland, Farrell, Sullivan & Doyle, 2015). Skolpersonal har en högst betydande 

ställning vad gäller elevernas trygghet i skolan. Var tredje lärare i Sverige vill få mer kunskap 

kring trygghets- och likabehandlingsfrågor vilket tyder på att lärare behöver mer stöd för att 

kunna vara med och skapa en trygg och säker skola för eleverna (Friends 2016a). Det finns som 

ovan nämnt flertalet studier som granskar och utvärderar effekter av olika 

antimobbningsprogram men färre som närmare går in på hur skolpersonal uppfattar arbetet 

utifrån ett antimobbningsprogam i den verksamhet de tjänstgör. Vi anser även att det saknas 

studier som närmare ser till hur lärares handlingsutrymme och hur deras inställning till ett 

antimobbningsprogram påverkar dess utförande. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur Åkerskolan använder Friendsprogrammet i 

sitt arbete mot mobbning och kränkande behandling. Studien syftar även till att undersöka om 

skolpersonalens inställning påverkar användandet av Friendsprogrammet. Vidare beaktas 

Åkerskolans förutsättningar för att bedriva ett framgångsrikt antimobbningsarbete, med särskilt 

fokus på skolklimat, handlingsutrymme och på vilket sätt de arbetar med ett systematiskt 

förhållningssätt. Klasslärarnas upplevelser och erfarenhet av ovanstående kommer att 

undersökas genom kvalitativa intervjuer.  

 

 Hur använder Åkerskolans klasslärare Friendsprogrammet i verksamheten? 

 Hur påverkar klasslärarnas inställning till Friendsprogrammet dess användning av det? 

 Hur beskriver och upplever klasslärarna Åkerskolans förutsättningar att bedriva ett 

antimobbningsarbete i verksamheten?  

 

1.3 Begreppsdefinition  
Nedan följer definitioner av begrepp som är relevanta för att underlätta förståelsen för 

läsaren.  

 

Stiftelsen Friends  

Stiftelsen Friends och Friendsprogrammet är inte detsamma. Stiftelsen Friends är en 

organisation helt utan vinstintressen och har som uppdrag att motverka att mobbning och 

diskriminering sker. Detta genom att utbilda och stödja skolor, förskolor samt idrottsföreningar 

runt om i Sverige (Friends, 2016c). Stiftelsen arbetar även med kunskapsutveckling, 

opinionsbildning samt rådgivning (Flygare & Johansson, 2016). I föreliggande studie kommer 

Stiftelsen Friends att benämnas Friends.  

 

Friendsprogrammet 

Friendsprogrammet är ett utbildningskoncept som Friends utformat. Programmet innehåller 

utbildningsverksamhet samt aktiviteter som används för att motverka förekomst av mobbning 

och kränkande behandling (Flygare och Johansson, 2016).  

 

Mobbning 

Friends (2016a) har definierat mobbning som kränkningar och trakasserier som utövas mot en 

enskild individ vid upprepade tillfällen av en eller flera olika personer. Den drabbade individen 

känner ofta ett underläge mot de som utövar mobbningen och kan även i vissa fall ha svårigheter 

att försvara sig mot det hen utsätts för. Enligt Flygare och Johansson (2016) är mobbning inte 

längre ett begrepp som används inom juridiken och i befintliga lagtexter (a.a.). I föreliggande 
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studie används ändå begreppet mobbning då Friends fortfarande använder det, samt att det 

förekommer till stor del i den forskning och litteratur som nyttjats till denna studie.  

 

Trakasserier  

Enligt Friends (2016a) definieras trakasserier som att någon kränks av en annan person med 

utgångspunkt i en av diskrimineringsgrunderna. En sådan händelse behöver inte ske flertalet 

gånger, utan det räcker med att en gång ha blivit utsatt för att det ska räknas som trakasserier. 

Friends (2016a) beskriver att det finns sju diskrimineringsgrunder och dessa är kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 

 

Kränkning och kränkande behandling  

En kränkning definieras som en gärning som får den drabbade personen att känna sig sårad, 

ledsen och mindre värd (Friends, 2016a). I Skollagen definieras kränkande behandling på 

följande sätt, “ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt Diskrimineringslagen 

kränker ett barns eller en elevs värdighet” (Friends, 2016a).  

 

Likabehandlingsplan 

Varje skola måste upprätta en likabehandlingsplan och den ska innehålla skolans strategier för 

att motverka kränkningar och diskriminerande handlingar. Likabehandlingsplanen behöver 

upprättas årligen och ska inrymma beskrivningar av skolans åtgärder, förebyggande- samt 

främjande arbete (Friends, 2016a). 

2. Tidigare forskning 
En skolas specifika behov och förutsättningar, skolpersonalens engagemang och inställning 

samt huruvida det finns ett systematiskt förhållningssätt i arbetet mot mobbning, är alla faktorer 

som kan påverka implementeringen av ett antimobbningsprogram. Syftet med att presentera 

nedanstående forskning är således att ge en djupare bild över hur dessa faktorer spelar in och 

påverkar arbetet mot mobbning och kränkande behandling. Begreppet handlingsutrymme 

kommer att presenteras närmare i tolkningsramen som återfinns nedan i avsnitt 4.  

 

2.1 Implementering av antimobbningsprogram 
Det finns forskning som visar att antimobbningsprogram fungerar och att mobbning på skolor 

reduceras i och med dess implementering, samtidigt som andra studier visar att 

antimobbningsprogram inte är verkningsfulla. Forskning som undersökt vad som fungerar och 

vad för effekter antimobbningsprogram ger när de har implementerats på skolor har också 

genomförts, i flertalet olika länder och med olika tillvägagångssätt. 

 

Jiménez-Barbero et al. (2016) har gjort en metaanalys där de samlat studier kring fjorton olika 

antimobbningsprogram som alla handlat om programmens effektivitet. Studiens resultat visar 

att det finns belägg för att antimobbningsprogram ger viss effekt på reducering av mobbning 

när kartläggningar gjorts en tid efter dess implementering. Deras resultat visar även att 

antimobbningsprogram fungerar för att minska våld på skolor generellt. Ertesvåg (2014) kom 

fram till ett liknande resultat i sin studie då den visade att det finns effektiva metoder som skolor 

kan använda sig av för att reducera förekomsten av mobbning. Dock menar hon att det 

förekommer flertalet debatter mellan förespråkare och kritiker till olika antimobbningsprogram 

angående vilket sätt som är det mest effektiva vad gäller att få mobbning och kränkande 

behandling på skolor att minska. Detta då många skolor misslyckas att reducera mobbning och 

att konsensus inte uppnåtts avseende vad som fungerar mest framgångsrikt. Det centrala i 

debatten handlar om det är lämpligast att använda ett färdigt program eller metod, alternativt 
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anpassa det mobbningsreducerande arbetet efter den aktuella skolans egna förutsättningar och 

unika situation. Ertesvåg (2014) menar att debatten kan ses som en del i en större fråga kring 

förebyggande evidensbaserade metoder och program, och frågeställningen för de som fattar 

beslut kring antimobbningsprogram handlar om vad som egentligen fungerar och är 

verkningsfullt för att reducera förekomst av mobbning och kränkande behandling. 

 

Skolverket (2011) har genomfört en omfattande utvärdering av olika antimobbningsprogram, 

där de kommit fram till att det kan vara problematiskt vid införandet av ett sådant då 

utbildningarna för programmen oftast inte möter de kunskaper som skolan redan har i sitt arbete 

mot mobbning och kränkande behandling. Detta kan innebära att lärare misslyckas att 

genomföra vissa övningar med elever på grund av att de inte har tillräckligt med kunskap 

avseende exempelvis olika grupprocesser. Utvärderingen visade även att den aktuella skolan 

oftast inte hade en fortsatt plan för hur programarbetet skulle fortlöpa och vidare fördjupas. 

Detta kan leda till att antimobbningsprogram bedöms ineffektiva då skolor inte vidhåller 

programmets arbetssätt. Ertesvåg (2014) anger i sin studie att skolor som implementerar 

antimobbningsprogram får ett verksamt resultat med önskat utfall, medan vissa andra inte får 

det trots att de implementerat samma program. Detta är något som leder till att vissa 

beslutsfattare och forskare bedömer det aktuella antimobbningsprogrammet som ineffektivt 

även om det inte är programmet i sig som felat. Problematiken kan bero på 

implementeringsförfarandet och problem relaterade till kontexten där programmet har 

implementerats. Vidare faktorer som kan bidra till att ett antimobbningsprogram inte 

implementeras rätt kan vara begränsad kapacitet på skolan, att skolan inte har rätt beredskap 

eller brist på stöd från ledning eller huvudman. Dessa faktorer kan därmed bidra till att ett 

antimobbningsprogram inte får önskad effekt. Med anledning av detta menar Ertesvåg (2014) 

att det finns ett behov av mer forskning om hur organisatoriska förutsättningar på en skola 

påverkar implementering av ett antimobbningsprogram (a.a.). Problem i implementeringen av 

ett antimobbningsprogram kan leda till negativa effekter för eleverna. Skolverkets (2011) 

utvärdering visade att de undersökta antimobbningsprogrammen innehöll delar som på sikt 

kunde leda till att elever på skolan utsätts för mer mobbning eller kränkande behandling. Alla 

skolor har olika förutsättningar för ett gott arbete mot mobbning och kränkande behandling och 

dessa förutsättningar tillsammans med skolans behov påverkar till stor del hur effekterna blir 

efter att ett antimobbningsprogram implementerats.  

 

Ttofi och Farrington (2011) har i sin metaanalys undersökt vad i ett antimobbningsprogram som 

är verkningsfullt och inte. Resultatet visade att program som var mer intensiva och som var 

menade att pågå under en längre tid var mer effektiva. Även program som inkluderade föräldrar 

genom möten som fokuserade på mobbning, program med milda disciplinära åtgärder samt 

program som inkluderade ökad vuxennärvaro på raster vid lekplatser var mer effektiva. 

Författarna menar därför att det kan vara effektivt att förbättra skolors lekplatser och 

lekområden efter en identifiering av platser där mobbning verkar förekomma i större 

utsträckning än andra, “hot spots”, för att reducera förekomst av mobbning och kränkande 

behandling. Författarna anger vidare att disciplinära åtgärder som samtal med mobbare, möten 

med rektor samt berövande av vissa privilegier för de som utsätter andra för mobbning och 

kränkande behandling var effektiva insatser. I en studie genomförd av Hahn Fox et al. (2012) 

har även program med ett större antal komponenter eller insatser att tillgå mer effektivitet än 

de som hade mindre antal. I Ttofi och Farringtons (2011) studie undersöktes även vad i 

antimobbningsprogram som inte visade sig vara verkningsfulla. Insatser inom program som 

innehöll att elever själva skulle vara direkt inkluderade i arbetet mot mobbning visade sig inte 

vara lika effektiva, utan istället ledde detta till att förekomsten av mobbning ökade.  
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2.2 Lärarens roll i arbetet mot mobbning  
Skolverket (2011) anger i sin studie att en del av de undersökta antimobbningsprogrammen 

ledde till mer skada än positiva utfall på specifika skolor på grund av att skolpersonalen inte 

fullt förstod intentionerna med programmet och vad för insatser som krävdes av personalen.  

Lärares inställning till vad ett givande arbete mot mobbning och kränkande behandling är 

påverkade även hur de arbetade enligt antimobbningsprogrammet. Goncy et al. (2015) 

beskriver att effekterna av ett antimobbningsprograms implementering och funktion kan variera 

beroende på enskilda lärares förmåga, möjligheter, kompetens samt inställning i hur de 

presenterar enskilda insatser för eleverna. Hur lärarna levererade antimobbningsprogrammet 

till eleverna, menar författarna, är avgörande för hur effekterna av utfallet blir. Denna slutsats 

nåddes efter genomförda observationer avseende hur lärare implementerat ett 

antimobbningsprogram i två olika skolor där skillnader fanns i utförandet. En skillnad var att 

lärarna på den ena skolan visade sig vara mer engagerade i utförandet av 

antimobbningsprogrammet än på den andra skolan, något som ledde till att det fanns variationer 

i hur eleverna tog emot programmet. Goncy et al. (2015) beskriver även att det fanns en 

variation i hur eleverna tog emot antimobbningsprogrammet beroende på hur länge skolan hade 

arbetat med det. Detta anger författarna kan bero på att lärares entusiasm och engagemang kan 

minska desto längre tid en skola använt ett visst antimobbningsprogram, något som leder till att 

även elevernas engagemang dalar. Vidare har Casas, Ortega Ruiz och Del Rey (2015) i sin 

studie undersökt hur lärares förhållningssätt gentemot mobbning påverkat dess förekomst. I de 

fall lärare var mindre engagerade fanns det en koppling till att vissa barn kände sig mer sårbara 

och att de elever som utsatte andra för mobbning fann sitt beteende accepterat av lärarna. 

Studien visade att lärare som visar engagemang och intresse för skolgemenskapen leder till att 

mobbningsfrekvensen blir lägre. 

 

2.3 Förutsättningar för att bedriva ett framgångsrikt antimobbningsarbete  
Som nämnt understryker Skolverket (2011) i sin utvärdering av olika antimobbningsprogram 

vikten av att ha en medvetenhet att enskilda insatser kan komma att fungera mer eller mindre 

bra beroende på skolans förutsättningar. Att arbeta systematiskt mot mobbning och kränkningar 

och ta hänsyn till skolans klimat utgör faktorer för ett framgångsrikt arbete mot dess förekomst. 

Med anledning av detta presenteras nedan det som framkommit i forskning om ett systematiskt 

förhållningssätt i arbetet mot mobbning och kränkande behandling och vilka faktorer som 

påverkar skolklimatet.  

 

2.3.1 Systematiskt förhållningssätt 

Skolverket (2011) anger att det i arbetet mot mobbning och kränkningar är framgångsrikt att ha 

ett systematiskt förhållningssätt. Att ha ett systematiskt förhållningssätt innebär att skolan har 

en väl genomarbetad insatskedja. Detta innebär att de insatser som används inom skolan ska 

vara genomtänkta och de ska inte användas separat, utan i kombination med varandra. Om en 

mobbningssituation uppstår ska det finnas en kedja av insatser som följer upp händelsen på ett 

systematiskt och tydligt sätt. Det är även av vikt med tydlighet i ansvars- och rollfördelning. 

När insatserna kombineras med varandra på ett väl genomtänkt sätt utgör det en positiv faktor 

till att motverka mobbning. Att ha ett systematiskt förhållningssätt innebär även enligt 

Skolverket (2011) att skolans arbetssätt för att motverka mobbning och kränkande behandling 

genomsyras av en hela-skolan-ansats. Att ha en hela-skolan ansats innebär som tidigare nämnt 

att all personal på skolan (lärare, ledning, matpersonal, städpersonal etc.) samt alla elever och 

vårdnadshavare har en medvetenhet avseende hur de ska agera mot mobbning och kränkningar 

(a.a.). Richard, Schneider och Mallet (2011) skriver att en hela-skolan-ansats i 

antimobbningsprogram innebär att mobbning ses som ett systematiskt problem istället för något 
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som kan härledas till enskilda individers beteenden. Antimobbningsansvaret ska enligt 

Skolverket (2011) inte vila på exempelvis ett specifikt antimobbningsteam, eller en viss grupp 

av lärare, utan det innebär en delaktighet från samtliga på skolan. För att hela-skolan-ansatsen 

ska vara verksam ska det finnas gemensamma strategier och en samsyn i hanteringen av 

mobbning (a.a.).  

 

Kochenderfer-Ladd och Pelletier (2007) har i sin studie dragit slutsatser som berör vikten av att 

ha en samsyn på hur mobbning och kränkningar ska definieras. Detta med anledning av att vissa 

lärare i studien tenderade att se synlig mobbning (fysiska och verbala attacker) som ett 

normativt beteende när pojkar var involverade. Dessa lärare ingrep mer sällan då de ansåg att 

pojkarna kunde lösa situationer på egen hand, då “boys will be boys”. Dessa lärare hade även 

svårigheter att upptäcka relationskonflikter i subtil form (utanförskap, utfrysning) där flickor 

var inblandade. Samsynen på vad mobbning och kränkningar är och att ha gemensamma 

strategier i hanteringen av mobbning är således viktiga faktorer i antimobbningsarbetet (a.a.). 

Ttofi och Farrington (2011) har genomfört en metaanalys över olika antimobbningsprograms 

effektivitet. Studiens resultat visar att antimobbningsprogram överlag är effektiva då 

mobbningen efter en tid hade minskat med 20-23 % på de undersökta skolorna. Författarna 

anger att de skolor som hade en hela-skolan-ansats var mest framgångsrika i sitt 

antimobbningsarbete. Enligt Richard et al. (2011) visar vissa metaanalyser dock att 

antimobbningsprogram som har en hela-skolan-ansats inte ger ett resultat som leder till att 

mobbning minskar. Författarna gjorde därför en studie där de undersökte på vilket sätt 

skolklimatet påverkar ett antimobbningsarbete. Studiens slutsatser är att skolklimatet är en 

viktig komponent att ta hänsyn till vid tillämpningen av antimobbningsprogram som har en 

hela-skolan-ansats (a.a.).  

 

2.3.2 Skolklimat 

Skolverkets utvärdering (2011) och annan aktuell forskning har visat att skolklimatet är en 

viktig förutsättning för att motverka mobbning. Ett bra skolklimat utgör en förutsättning för att 

skapa positiva relationer och beteenden inom skolan (se Bibou-Nakou, Tsiantis, Assimopoulos, 

Chatzilambou, Giannakopoulou, 2012; Bradshaw, Waasdorp, Debnam och Lindström Johnson, 

2014; Elsaesser, Gorman-Smith och Henry, 2013; Mitchell, Bradshaw och Leaf, 2010; Richard 

et al., 2011; Zullig, Huebner, & Patton, 2011).  

 

Det finns flera olika faktorer som påverkar skolklimatet. Skolverket (2011) skriver att 

interpersonella relationer är en viktig faktor för ett positivt skolklimat och relationsfrämjande 

insatser har visats stärka kvaliteten i interpersonella relationer inom skolan. Interpersonella 

relationer syftar exempelvis till kvaliteten i relationen mellan lärare och elever och kvaliteten i 

relationerna mellan eleverna. Bibou-Nakou et al. (2012) genomförde en kvalitativ studie där 

syftet delvis var att undersöka på vilket sätt elever ser på mobbning som ett skolrelaterat 

problem. Eleverna i studien ramade in mobbning som ett problem beroende av skolklimatet och 

ansåg att just interpersonella relationer hade en avgörande roll i mobbningsproblematiken. 

Även Elsaesser at al. (2013) och Zullig et al. (2011) har i sina studier fått fram liknande resultat 

som ovan, att goda interpersonella relationer har en positiv påverkan på skolklimatet. Vidare är 

även en känsla av delaktighet inom skolan en faktor som påverkar ett gott skolklimat. Mitchell 

et al. (2010) redogör för en studie där det framkom att lärarna upplevde skolklimatet som mer 

positivt än eleverna. Författarna för ett resonemang om att lärarna eventuellt hade en bättre 

uppfattning om skolklimatet på grund av att de hade ett större inflytande i beslutfattande och i 

skolans dagliga aktiviteter, än vad eleverna hade. Eleverna hade eventuellt en i större grad 

negativ uppfattning av skolklimatet eftersom de var mindre delaktiga och hade mindre 

inflytande. Författarna menar alltså att en mer passiv roll i skolan kan leda till en sämre 
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uppfattning om skolklimatet och vice versa (a.a.). Det finns flera studier som understryker att 

delaktighet i beslutsfattande inom skolan påverkar skolklimat positivt (jfr Bibou-Nakou et al., 

2012; Mitchell et al., 2010; Way, Reddy & Rhodes, 2007). 

 

Som tidigare nämnt är ett systematiskt förhållningssätt i hantering av mobbning och kränkande 

behandling gynnande, men det påverkar även skolklimatet positivt (Bibou-Nakou et al., 2012; 

Elsaesser et al., 2013; Mitchell et al., 2010). Att ha en systematik i sitt antimobbningsarbete har 

inte bara visats ge goda konsekvenser för skolklimatet, utan det påverkar även trygghets- och 

säkerhetsaspekten, vilket i sig även visats vara av vikt för att utveckla ett gott skolklimat 

(Elsaesser et al., 2013). Att ha konsekvent hantering avseende mobbning och kränkande 

behandling bidrar till att eleverna känner sig skyddade från att bli utsatta för detta vilket i sin 

tur bidrar till att eleverna känner trygghet och säkerhet på skolan (National school climate 

center, NSCC, 2016).  

 

Ett gott skolklimat har även ett samband med elevers akademiska utveckling. Goncy et al. 

(2015) har i sin studie funnit att det finns belägg för att skolbaserade antimobbningsprogram 

kan ge positiva effekter på elevers prestationer och beteende i skolan. När oron för att utsättas 

för mobbning tas bort bidrar det till att eleverna kan ha ett större fokus på sina studier. Bibou-

Nakou et al. (2012) har i sin studie visat att akademisk stöttning från lärare är en faktor som 

påverkar skolklimatet till det bättre. Tävling om betyg och press att nå akademiska resultat var 

faktorer som eleverna i studien kopplade samman med mobbning. Resultaten av studien visade 

att akademisk press och akademiskt misslyckande kan ses som indikatorer på att skolklimatet 

påverkar elevernas beteende (se Mitchell et al., 2010; Waasdorp et al., 2014; Zullig et al., 2011)  

3. Bakgrund  
Följande avsnitt syftar till att ge läsaren bakgrundsinformation om Friendsprogrammet. Nedan 

kommer därför Friendsprogrammets syfte, övergripande mål och syn på mobbning och 

kränkande behandling att presenteras. Även Friendsprogrammets utbildning, temaböcker och 

arbetssätt berörs.  

 

3.1 Friendsprogrammet syfte och övergripande mål  
Friends grundades av Sara Damber år 1997, som själv var utsatt för mobbning och kränkningar 

under sin skolgång (Damber, 2012). Syftet med Friendsprogrammet är att det ska bidra till att 

skapa goda förutsättningar för ett lyckat likabehandlingsarbete på grund- och gymnasieskolor 

runt om i Sverige. Detta genom att ge kunskap, verktyg och stöd i skolans arbete, vilket ska 

leda till en skola som är trygg och jämlik. Vidare syftar Friendsprogrammet att på lång sikt 

förhindra och förebygga att kränkningar uppstår samt även främja alla individers lika värde 

(Flygare & Johansson, 2016). Nedan presenteras sammanfattat Friends övergripande mål. 

 

 Att all personal på skolan är delaktig i arbetet för en trygg och jämlik skola och vet hur 

de ska agera om de får veta att en elev känner sig utsatt för en kränkning. 

 Att alla elever är delaktiga i skolans likabehandlingsarbete och vet var de kan vända sig 

om de blir utsatta för en kränkning. 

 Att skolan har en struktur för ett systematiskt, främjande, förebyggande och akut 

arbete (Flygare & Johansson, 2016).  
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3.2 Friends syn på mobbning och kränkande behandling  
Friends menar att det inte finns en universell förklaring till mobbning och kränkande 

behandling. Friends utgår från att mobbning och kränkande behandling kan förstås och 

förklaras på individ-, grupp-, organisations- och samhällsnivå. Det räcker inte att endast se till 

orsaker på en nivå då mobbningssituationer kan ha flera förklaringar. Friends har även ett 

normkritiskt perspektiv i sin syn på mobbning och kränkande behandling då det i flera fall kan 

bero på att skolans rådande normer begränsar enskilda elevers möjlighet att behandlas lika 

(Damber, 2012). En central del i Friendsprogrammet är därför att synliggöra hur strukturer och 

normer i samhället leder till att olika former av mobbning skapas, såsom kränkningar, 

trakasserier och diskriminering. Det normkritiska arbetet har fokus på att medvetandegöra 

skolpersonalens och elevernas normer samt med ett kritiskt förhållningssätt synliggöra hur de 

själva medverkar till att normer vidmakthålls (Flygare och Johansson, 2016). Friends har 

konstaterat att det inte finns någon generell lösning till alla skolor avseende att stoppa mobbning 

och kränkande behandling. Friends har istället utformat ett upplägg som går att anpassa utifrån 

den enskilda skolans behov och förutsättningar. Då de anser att mobbning och kränkande 

behandling är ett komplicerat fenomen med bakomliggande destruktiva strukturer, sker arbetet 

långsiktigt och strukturerat under tre år på varje enskild skola (Damber, 2012). Friends 

antimobbningsarbete har sin utgångspunkt i hur situationen på den aktuella skolan ser ut, 

gällande lagstiftning, rådande forskning, kunskap och erfarenhet. De grundar detta 

tillvägagångssätt på att det inte finns ett givet sätt för implementering på alla skolor, då ingen 

är den andra lik. Insatser i antimobbningsarbetet ska därför ha utgångspunkt utifrån skolans 

unika situation och insatserna kan komma att förändras beroende på skolans utveckling 

(Damber, 2012).  

 

3.3 Friendsprogrammets utbildning  
Den utbildning som Friends genomför är baserad på aktuell lagstiftning och forskning kring 

effektiva insatser som motverkar mobbning (Friends temabok, 2015). Enligt Damber (2012) är 

utbildningen baserad på forskning som bland annat fokuserar på kränkningar, normer, 

skolstrukturer samt grupprocesser. Enligt Friends (2016c) utbildar de årligen 46 000 lärare, barn 

samt föräldrar och utbildningen grundar sig i kunskap om mobbningsförebyggande arbete.  

 

Friends tillhandahåller som nämnts ett utbildningspaket som pågår under en period av tre år till 

de skolor som väljer att använda sig av Friends antimobbningsprogram och paketet är riktat 

mot grund- och gymnasieskolor. Utbildningspaketet syftar till att ge skolan verktyg för att 

kunna skapa goda premisser för ett gott likabehandlingsarbete genom kunskap och stöd för att 

uppnå en skola med jämlika förhållanden. Elever och skolpersonal ska aktivt delta i 

likabehandlingsarbetet som bedrivs på skolan och veta hur detta är uppbyggt. Eleverna ska även 

känna sig trygga i att veta vem de kan prata med om de blir utsatta. Vidare är syftet med 

utbildningen att ge skolpersonalen information kring hur diskriminering, kränkningar och 

trakasserier kan förhindras och förebyggas. Utbildningspaketet ska leda till att all skolpersonal 

på en skola aktivt arbetar för att skolan ska vara trygg för alla elever samt att de ska få ett 

gemensamt förhållningssätt avseende hur mobbning på skolan ska hanteras. Friends 

utgångspunkt är att skolor förväntas bli tryggare om all skolpersonal, elever och vårdnadshavare 

får kännedom om hur arbetet mot kränkningar går till. För att upprätta ett fortgående 

engagemang hos skolan och samtidigt generera ett lyckat arbete mot mobbning och kränkande 

behandling behöver de insatser som används både vara långsiktiga, kontinuerliga och 

systematiska. I arbetet blir därför kartläggning, uppföljning och analys viktiga delar, något som 

är en bidragande faktor till varför programmet är tre år, då tid för detta krävs (Flygare och 

Johansson 2016). Att Friends framhäver ett systematiskt, långsiktigt och kontinuerligt arbete 
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går i linje med Skolverkets (2014) allmänna råd om hur mobbning och kränkningar ska 

motverkas.  

 

För att uppnå önskade resultat i arbetet mot mobbning och kränkande behandling menar Friends 

att hela skolans medlemmar ska vara delaktiga i arbetet, allt från elever till ledning, 

vårdnadshavare och skolpersonal, det vill säga att skolan genomsyras av en hela-skolan-ansats. 

För att skapa förutsättningar för en hela-skolan-ansats krävs det en kartläggning av varje enskild 

individs syn på den rådande skolsituationen. Den aktuella skolan har huvudansvaret för arbetet 

men Friends fungerar som ett stöd i att klarlägga skolans situation genom att framställa insatser 

tillsammans med skolan, vara med i uppföljning och fastställa de effekter som blir av insatserna 

som skolan genomför (Flygare och Johansson, 2016).  

 

3.4 Friends temabok 
Friends tillhandahåller utbildningar samt arbetsmaterial till de skolor som valt att använda sig 

av Friendsprogrammet och ett av de material som skolorna får ta del av är den Temabok som 

Friends utformat. Det finns fyra olika temaböcker varav en riktar sig mot lärare som har klasser 

från F-2, en mot åk 3-6, en mot åk 6-9 samt en mot gymnasiet. Dessa böcker är inte 

metodböcker, utan de ska istället fungera som ett stöd för lärare i arbetet mot en tryggare skola. 

Boken är uppbyggd kring olika teman med övningar som läraren kan välja att använda och 

anpassa efter sin klass. Dessa teman är framtagna och baserade på gällande läroplaner och är 

grundade i normer och värden samt elevers ansvar och inflytande på sin skolmiljö. Syftet med 

temaböckerna är att eleverna ska få resonera, inspireras och få förståelse för sin egen skola. 

Friends beskriver att de är ett hjälpsamt verktyg för att nå upp till de krav som finns i 

lagstiftningen avseende likabehandling och är även ett verktyg för att fokusera kring de normer, 

värden samt kunskaper som beskrivs i läroplanen för grundskolan (Friends temabok, 2015).  

 

3.5 Friends arbetssätt  
De skolor som använder Friendsprogrammet erbjuds varje år kartläggning över skolans 

situation, uppföljning, utbildningar om mobbning och arbetsmaterial. Utbildningspaketet som 

Friends erbjuder kan delas in i tre moment. Det inledande momentet fokuserar på att analysera, 

moment två berör förebyggande arbete och moment tre främjande arbete. Dessa tre hör samman 

och respektive moment skapar premisser för det nästkommande momentet (Flygare och 

Johansson, 2016). På nästa sida följer en sammanfattande tabell över det analyserande-, det 

förebyggande- och främjande arbetet.  
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Tabell 1:  
 

År 1 År 2 År 3 

ANALYSERA Kartläggning och 

orsaksanalys. 

Enkäter och 

fördjupade analyser 

med skolledning och 

elever. 

Kartläggning, 

uppföljning och 

orsaksanalys. Enkäter 

och fördjupade analyser 

med skolledning och 

elever. 

Kartläggning, 

uppföljning och 

orsaksanalys. Enkäter 

och fördjupade 

analyser med 

skolledning och 

elever. 

FÖREBYGGA Gemensamt 

förhållningssätt. En 

struktur för 

kontinuerliga 

åtgärder utifrån 

skolans behov. 

Skolkultur och 

normkritik. Verktyg för 

en inkluderande 

skolkultur. 

En framgångsrik 

skola. Effektiva 

insatser som 

utgångspunkt för 

uppföljning och 

utveckling. 

FRÄMJA Likabehandling i 

praktiken. Praktiska 

verktyg för att arbeta 

främjande i 

elevgruppen 

Att levandegöra 

värdegrunden. Utveckla 

konkreta 

ställningstaganden i 

vardagssituationer. 

Integrera 

värdegrunden i 

vardagen. 

Förhållningssätt för 

en trygg och jämlik 

skola. 

(Flygare och Johansson, 2016, FIGUR 2; att analysera, förebygga och främja)  

 

Analysarbetet syftar till att kartlägga skolsituationen med hjälp av enkäter och intervjuer som 

ska komplettera enkätsvaren. Analysen har fokus på skolpersonalen och elevernas upplevelser 

av förekomsten av mobbning, trivsel, trygghet samt likabehandlingsarbete på den aktuella 

skolan. Med utgångspunkt i skolans identifierade problemområden är målet med analysarbetet 

att forma ett tillvägagångssätt som är lämpligt för den enskilda skolan. Under år två och tre sker 

sedan kartläggning och uppföljning av de tillvägagångssätt som valts. Det förebyggande arbetet 

innebär att minimera risken för att kränkningar ska uppstå, utifrån olika riskfaktorer som 

urskiljts. Genom förebyggande arbete kan insatser anpassas efter skolans behov. 

Utgångspunkten är att skolpersonal tillsammans med elever ska arbeta för en god social, 

kulturell och fysisk omgivning i skolan. Det material som Friends tillhandahåller är utformat 

för att elever tillsammans ska kunna finna lämpliga åtgärder eller insatser som behövs för att 

uppnå en god miljö på hela skolan. Det främjande arbetet syftar till att skapa positiva 

förutsättningar för att likabehandling på skolan stärks. Detta sker genom att kunskap inhämtas 

om olika former av kränkande behandling för att kunna identifiera vad som är kränkande 

avseende exempelvis diskrimineringsgrunder som sexuell läggning, religion och 

funktionsnedsättning. Kunskapen bidrar till förståelse som ger verktyg till att identifiera och 

synliggöra kränkningar. För att syftet med det främjande arbetet ska nås, sker bland annat en 

mentorsutbildning för lärare samt en inspirationsföreläsning för eleverna (Flygare och 

Johansson, 2016). 

 

Friends har tagit fram exempel på olika främjande och förebyggande insatser som de 

rekommenderar att skolor kan använda om de anser att de kan tillämpas i skolans verksamhet. 

Exempel på förebyggande insatser är att använda fler rastvakter på de platser där elever 

upplever sig otrygga, olika övningar i klassrum som fokuserar på genus, etnicitet och samarbete 
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samt klassrumsplacering och duschdraperier i omklädningsrum. Vid akuta situationer, där 

kränkningar pågår, rekommenderas bland annat att skolpersonal genomför en analys av orsaker 

ur de berörda elevernas olika perspektiv. Även att genomföra samtal med de berörda eleverna 

samt ta kontakt med elevernas föräldrar rekommenderas. Exempel på främjande insatser är att 

ge pojkar och flickor samma mängd inflytande och plats i skolverksamheten, att gemensamt 

med eleverna diskutera könsroller samt ha litteratur som presenterar olika former av 

familjebildningar, minoriteter och normer (Flygare och Johansson, 2016). 

4. Tolkningsram  
Nedan följer den teoretiska ram som kommer ligga till grund för föreliggande studies 

analysförfarande. Inledningsvis presenteras aktuella lagrum i syfte att ge en bild av vad 

skolpersonal i Sverige behöver förhålla sig till i sitt arbetssätt för att säkerställa att lagstiftning 

efterföljs. Skolverkets allmänna råd kommer sedan att beskrivas då dessa konkret presenterar 

hur skolor kan efterfölja det som lagstiftningen stipulerar. En programteoretisk beskrivning av 

Friendsprogrammet presenteras även för att underlätta för den programteoretiska 

beskrivningen av Åkerskolans antimobbningsarbete. Vidare redogörs för Friends 

kartläggningsresultat av Åkerskolans förekomst av mobbning och kränkande 

behandling.   Därefter presenteras handlingsutrymme, skolklimat samt systematiskt 

förhållningssätt, då dessa är faktorer som påverkar hur ett antimobbningsarbete bedrivs.  

 

4.1 Diskrimineringslagen  
Enligt Skolverket (2014) finns det bestämmelser i lagen som syftar till att ge skydd åt barn och 

elever mot kränkningar. Bestämmelserna finns angivna i Diskrimineringslagen, samt sjätte 

kapitlet i Skollagen och innehåller skrivelser om att diskriminering och kränkande behandling 

är förbjudna. I ovan nämnda lagar anges även att verksamheter som verkar för barn och elever 

behöver bedriva ett arbete för att motverka att sådan behandling sker (a.a.). I 1 kap. 1 § DL, 

anges att lagen syftar till att motverka förekomsten av diskriminering, samt främja allas lika 

rättigheter oavsett individens ålder, sexuella läggning, kön, könsöverskridande identitet eller 

uttryck, etniska tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning eller funktionsnedsättning 

(a.a.). Vidare finns det angivelser hur skolvärlden ska förhålla sig om det framkommer att ett 

barn eller elev som är delaktig i en utbildningsverksamhet blir utsatt för trakasserier. Den som 

är utbildningssamordnare måste enligt 2 kap. 7 § DL utreda omständigheterna som skett kring 

de trakasserier den drabbade har angett sig vara utsatt för, vidta lämpliga åtgärder som kan 

krävas samt förhindra framtida trakasserier. Enligt 3 kap. 16 § DL måste utbildningssamordnare 

årligen upprätta en plan med de åtgärder mot trakasserier skolan ska genomföra eller planerar 

att genomföra under det närmaste året. Åtgärderna ska främja lika rättigheter för alla barn, 

oavsett kön, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, etnisk tillhörighet eller 

sexuell läggning, och ska även verka förebyggande. Planen behöver även innehålla information 

avseende när dessa åtgärder ska påbörjas (a.a.). Det övergripande syftet med ovanstående delar 

i Diskrimineringslagen är således att värna om att ingen elev blir diskriminerad vid vistelse i 

skolan. 

 

4.2 Skollagen 
Enligt Skolverket (2015) innehåller Skollagen de stipulationer som avser skolor samt förskolor 

i Sverige. De rättigheter och skyldigheter som avser barn, elever samt vårdnadshavare finns 

reglerade i lagen och innehåller även det ansvar som huvudmän och skolor har för enskilda 

verksamheter (a.a.). Enligt 1 kap. 5 § SL, ska utbildning i skolor leda till en utveckling hos barn 

och elever, även innehålla inslag av lärande om mänskliga rättigheter såsom människors lika 

värde, solidaritet, jämställdhet och individens frihet, integritet och demokratiska värderingar. I 
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samma paragraf anges även att alla individer som arbetar med utbildning kontinuerligt ska 

arbeta mot kränkande behandling som förekommer i verksamheten. I 1 kap. 10 § SL anges att 

utbildningen som bedrivs ska ha barnets bästa i fokus. Barn ska även ges tillfällen att kunna 

uttala sin egen mening vad gäller sådant som rör dem. Enligt 1 kap. 11 § SL ska alla 

verksamheter som utbildar barn och elever ha en läroplan som baseras på de påbud som finns i 

Skollagen. I denna ska mål med utbildningen och dess värdegrund finnas definierad.  

 

6 kap. SL innehåller bestämmelser avseende kränkande behandling och de åtgärder som 

behöver tillsättas för att de ska upphöra. I 6 kap. 6 § SL finns angett att den som är huvudman 

för en verksamhet där utbildning bedrivs ansvarar för att det finns ett arbete som motverkar att 

kränkande behandling sker mot barn och elever. Vidare i 7 § i samma kapitel anges att 

huvudmän behöver se till att det finns både ett förebyggande men även förhindrande arbete mot 

kränkande behandling i skolor. Med anledning av detta ska huvudmän enligt 6 kap. 8 § SL 

ansvara för att det formuleras en plan över de insatser som behöver tillsättas för att förhindra 

förekomsten av kränkande behandling mot barn och elever. Enligt 6 kap. 10 § SL måste 

skolpersonal skyndsamt anmäla till rektor om de får vetskap om att kränkande behandling skett 

mot ett barn eller elev. Rektorn måste i sin tur anmäla incidenten till huvudmannen. Det ligger 

sedan i huvudmannens ansvar att utreda det som skett samt utföra lämplig handling för att det 

inte ska upprepas vid ett senare tillfälle. 

 

4.3 Skolverkets allmänna råd  
Som ett hjälpmedel för huvudmän, rektorer, förskolechefer och annan skolpersonal har 

skolverket utformat allmänna råd för hur skolor bör arbeta för att främja likabehandling samt 

förebygga och stoppa kränkningar och trakasserier som sker i skolor. De allmänna råden är 

formulerade utifrån vad som finns angett om diskriminering och kränkande behandling i svensk 

lag. Skolor är utifrån gällande lagstiftning ålagda att aktivt arbeta mot att reducera kränkande 

behandling och trakasserier, inte enbart att införa ett förbud mot dem. Denna bestämmelse 

innebär att skolornas huvudmän behöver ägna sig åt att målmedvetet bedriva ett arbete som 

fokuserar kring att främja elevernas lika rättigheter och även att arbeta förebyggande. Elevernas 

ålder ska tas i hänsyn och arbetet ska anpassas efter hur den enskilda skolan fungerar och är 

uppbyggd. Om en skola inte väljer att ha ett aktivt arbete mot kränkande behandling och 

trakasserier som lagen anger, kan den aktuella skolan ges ett vite. För att detta ska undvikas 

rekommenderas huvudmän för skolor att genomföra kartläggningar samt analyser av dessa, för 

att identifiera om någon aspekt i verksamheten kan leda till att diskriminering eller kränkande 

behandling kan uppstå (Skolverket, 2014).  

 

Det främjande arbetet, som ska omfatta alla som vistas inom verksamheten ska bedrivas 

systematiskt och långsiktigt. Arbetet ska även formas utifrån kunskap om vad det finns för 

faktorer som leder till att olika former av kränkande behandling uppstår. Skolpersonal ska även 

ges utrymme att föra diskussioner kring deras egna- och skolans normer. Det förebyggande 

arbetet som skolor behöver genomföra innebär att elevernas upplevelse av trygghet ska 

kartläggas samt även hur deras uppfattning om kränkande behandling ser ut i deras skola. 

Skolans uppgift är sedan att sammanställa materialet för att urskilja om risker för kränkande 

behandling finns och utifrån detta göra en jämförelse och bedöma om de tidigare insatserna 

som använts varit verksamma. Vidare ska en målsättning formuleras som fokuserar kring hur 

arbetet mot kränkande behandling ska fortlöpa. Slutligen ska insatser som matchar målen väljas 

samt vem som ansvarar för dess genomförande bestämmas. Detta ska sedan formuleras i 

skolans likabehandlingsplan. Eleverna ska ha en del i hur arbetet utformas och de ska även 

tillsammans med sina vårdnadshavare få tillgång till skolans likabehandlingsarbete (Skolverket, 

2014).  
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Skolpersonal ska vidare vara insatta i hur de ska hantera ett fall där kränkande behandling 

förekommer. Huvudmän för en skola rekommenderas ha ett system för hur sådana situationer 

ska hanteras och hur de ska anmälas för att rektor eller förskolechef ska få kännedom om 

händelsen. Om elever samt respektive vårdnadshavare får kännedom om att det förekommit 

kränkande behandling rekommenderas att det finns rutiner för hur detta ska förmedlas till 

skolan. När en utredning som avser kränkande behandling ska genomföras är det av vikt att 

information samlas om både den som utsatts och den som utsatt samt att en analys av situationen 

genomförs. Utifrån utredningen ska det sedan beslutas ett tillvägagångssätt för att få den 

kränkande behandlingen att upphöra. Ett övervägande om händelsen behöver komma till andra 

myndigheters kännedom ska även genomföras (Skolverket, 2014).  

 

4.4 Programteoretisk beskrivning av Friendsprogrammet 
Implementeringen och utformningen av ett program är vanligtvis baserat på empiriska 

antaganden om vilken insats som behövs för att lösa ett socialt problem och hur det sociala 

problemet kan komma att påverkas av insatsen. När dessa bakomliggande antaganden 

analyseras benämns det som programteori (Chen, 2005). Programteorin har en beskrivande 

ansats men den är även förklarande då den klargör hur ett program genererar resultat. 

Programteorins beskrivande ansats innebär en redogörelse för hur programmet ska fungera med 

dess tänkta mål och resultat, och även på vilket sätt olika insatser bör genomföras för att nå 

fram till önskvärda mål och resultat. Med programteori beaktas även hur en verksamhet 

fungerar och under vilka förutsättningar ett visst resultat kan uppnås (Blom och Morén, 2007). 

För att tydliggöra analysen av ett program är det fördelaktigt att använda logiska modeller. En 

logisk modell kan ge en bild över hur en verksamhet fungerar och vilka teorier och antaganden 

som ligger till grund för verksamheten. Långsiktiga - och kortsiktiga resultat kopplas, med hjälp 

av en logisk modell, samman med verksamhetens/programmets insatser och teoretiska 

antaganden. Genom att använda en logisk modell kan ny information framkomma om vad som 

fungerar och varför. Detta kan leda till en förbättring och utveckling av programmet i sin helhet 

(W.K. Kellogg Foundation, 2004). 

 

Enligt Damber (2012) motsätter sig Friends att mobbning och kränkningar enbart kan förklaras 

med en teori, en analysmodell eller på en förklaringsnivå. Friends ser istället att mobbning 

förklaras och förstås utifrån individ-, grupp- organisations- och samhällsnivå, med argument 

att två olika mobbningssituationer kan ha olika förklaringar. Genom att se på mobbning på flera 

nivåer ges fler perspektiv och förklaringar till mobbningens komplexitet (a. a.). I Flygare och 

Johanssons (2016) programteoretiska analys av Friendsprogrammet sträcker sig insatser över 

tre nivåer: organisatorisk-, interpersonell och individuell nivå. Deras analys av 

Friendsprogrammet berör primära aktörer, insatser, mekanismer och resultat på alla tre nivåer. 

Detta innebär i förenklad form att om en specifik insats sätts in för att motverka mobbning och 

kränkning på en skola antas det aktivera mekanismer som gör det möjligt att en förändring ska 

ske, vilket i sin tur leder till ett visst resultat. Nedan följer en beskrivning av insatser, 

mekanismer och resultat på de olika nivåerna (organisatorisk, interpersonell och individuell) 

som berörs i den programteoretiska beskrivningen av Friendsprogrammet.  Insatser som 

innebär att upptäcka, analysera och förebygga samlas under “trygghetsarbete” medan främjande 

insatser samlas under “likabehandlingsarbete” (a.a.).  

 

4.4.1 Organisatorisk nivå 

Olika individer berörs av programmets insatser på samtliga nivåer. Insatser på organisatorisk 

nivå berör alla på skolan och inkluderar skolledare, klasslärare och övriga ämneslärare, 

trygghetsteam, övrig skolpersonal, elever och vårdnadshavare. Trygghetsarbetet på den 

organisatoriska nivån innebär kartläggning, uppföljning samt analys av skolans situation. 
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Skolans unika situation baseras på kartläggningsenkäter, elevträffar och skolledarträffar. Detta 

formar sedan hur personalutbildning, arbetslagsträffar och utbildning för vårdnadshavare ska 

se ut för den enskilda skolan. På organisatorisk nivå ses även framtagande av skol- och 

klassrumsregler som en del i trygghetsarbetet. Främjande insatser, det vill säga 

likabehandlingsarbetet, kopplas med insatser som syftar till att stärka skolans förutsättningar 

för ett framgångsrikt likabehandlingsarbete. Syftet är att främja lika rättigheter och möjligheter 

genom att erhålla kunskap om normer, lagar, diskriminering och vad en kränkande behandling 

är. Här framhålls vikten av att integrera likabehandlingsarbetet i skolans praktik. Genom 

mentorsutbildning, föräldrautbildning, inspirationsföreläsning och inspirationsmaterial ges 

även kunskap om gruppsykologi och ledarskap. De mekanismer som antas aktiveras på den 

organisatoriska nivån berör sociala mekanismer. Ett gemensamt synsätt, ansvar, delaktighet, 

medvetenhet, kunskap och en känsla av inflytande ska genomsyra ledarskapet, kulturen och den 

organisatoriska strukturen på skolan. Dessa sociala mekanismer ska forma en enighet bland 

skolpersonal och elever och även skapa en hela-skolan-ansats. Detta ska i sin tur skapa ett 

handlingsutrymme som präglas av att personal och elever lättare kan hantera svårigheter och 

fördela ansvar. Det förväntade resultatet på organisatorisk nivå ska utgöra en bredare kunskap 

om diskriminering och kränkande behandling samt att attityder och beteenden synliggörs och 

förändras inom skolan. Ansvarstagandet för denna förändring ska vila på all skolpersonal och 

alla elever. Resultatet ska även leda till att kunskaper om rättigheter, skyldigheter och 

diskrimineringsgrunder ökar och att hela skolans kompetens om normer och genus utvecklas. 

Resultaten ska leda till förändringar i form av ett bättre skolklimat, att skolan genomsyras av 

en hela-skolan och att skolan har ett inkluderande och demokratiskt förhållningssätt (Flygare 

och Johansson, 2016). 

 

4.4.2 Interpersonell nivå 

Interpersonell nivå, det vill säga gruppnivå, berörs av elever, klasslärare och övriga 

ämneslärare. Insatser som hör till trygghetsarbetet är kartläggning, uppföljning och analys med 

hjälp av kartläggningsenkäter och elevträffar samt framtagande av skol- och klassrumsregler. 

Det främjande likabehandlingsarbetet handlar på den interpersonella nivån om att lyfta 

värdegrunden i samband med kartläggning och åtgärder (Flygare och Johansson, 2016). Alla 

skolor i Sverige ska utgå från en värdegrund som överensstämmer med Sveriges demokratiska 

samhälle. Värdegrunden innebär bland annat att elever ska vara trygga i att få vara som de är 

och ha en delaktighet i beslut som berör deras skolgång. Värdegrunden ska även möjliggöra att 

elever ska utveckla kompetens att kunna påverka demokratin (Skolverket, 2016). Syftet med 

att lyfta värdegrunden i undervisningen inom Friendsprogrammet är att ge elever mer kunskap 

om kränkningar, mobbning, trakasserier och diskriminering. Att integrera värdegrunden i 

undervisningen kan praktiskt innebära att eleverna får göra övningar som synliggör grupptryck 

och roller och som även synliggör och ifrågasätter normer och orättvisor. Vidare används även 

tekniker av främjande karaktär i syfte att se och bekräfta varandra och det tillämpas av såväl 

vuxna som elever. Att eleverna och klasslärare blir medvetna om den egna rollens betydelse 

samt att det skapas tydliga gränssättningar mot kränkning, mobbning och trakasserier, är även 

insatser på interpersonell nivå. De interpersonella mekanismer som insatserna förväntas 

aktivera är ett relationsarbete mellan elever och mellan elever och lärare. De interpersonella 

mekanismerna förväntas ge ett resultat som utgör att attityder och beteenden synliggörs på 

gruppnivå och att kunskaper om diskriminering och kränkning ökar. Resultatet förväntas leda 

till att kvaliteten i olika interpersonella relationer på skolan ökar. Det förväntas även leda till 

att eleverna har känsla av att de är delaktiga i beslutsfattande samt att elever och skolpersonal 

har ett gemensamt interpersonellt synsätt (Flygare och Johansson, 2016). 
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4.4.3 Individuell nivå 

Den enskilde eleven är primär aktör på den individuella nivån och insatser berör endast 

trygghetsarbetet. På individuell nivå finns det akuta insatser som bland annat kan innebära att 

skolpersonal ingriper direkt när det pågår en kränkning. Det finns även insatser som syftar till 

att eleverna ska uppmärksamma andra elevers mående. Detta kan handla om att belysa elevens 

ansvar att berätta för någon vuxen om en incident inträffar eller att eleven har ett ansvar att vara 

delaktig i att skapa en god atmosfär både på skolan och i klassrummet. Insatserna antas aktivera 

intra-individuella mekanismer och de innefattar elevens sociala färdigheter samt elevens 

kognitiva förmågor. Insatserna och mekanismerna ska leda till en utveckling av elevens etiska 

tänkande och en utveckling av elevens förmåga att förstå handlingar och dess konsekvenser. 

Vidare ska även elevens känsla av trygghet i skolan öka samt elevens känsla av förtroende för 

andra. Resultaten ska vidare leda till att eleven uppfattar sig själv och andra som lika mycket 

värda. Om resultatet uppnås kan det bidra till att elevens självbild och självkänsla stärks 

(Johansson och Flygare, 2016).  Ovanstående programteoretiska beskrivning av 

Friendsprogrammet har sammanfattas i en logisk modell som är skapad utifrån en 

programteoretiska utvärdering av Friendsprogrammet (se bilaga 1).  

 

4.5 Åkerskolans organisation och kartläggningsresultat  
Nedan presenteras information om Åkerskolans organisation och Friendsprogrammets 

kartläggningsresultat. Källor som kan identifiera Åkerskolan kommer inte att presenteras och 

kommer heller inte att återfinnas i studiens källförteckning. Informationen som redovisas är 

sådan som inhämtats från Åkerskolans hemsida, skolans kartläggningsresultat från de enkäter 

som besvarats av skolpersonal och elever på skolan samt även information om skolan från 

Skolverkets statistikdatabas SIRIS.  

 

Åkerskolan ligger i en mindre tätort i mellersta Sverige där det bor ca 400-450 invånare. Skolan 

har förskoleklass upp till sjätte klass och på skolan arbetar tre klasslärare, varav en är 

förstelärare i hela kommunen. På skolan arbetar även ämneslärare, elevhälsoteam, 

bespisningspersonal, städpersonal och rektor och dessa arbetar även på andra skolor. Enligt 

SIRIS hade skolan läsåret 2015/2016 drygt 60 elever (Siris.skolverket.se, 2016). Enligt skolans 

hemsida (2016) ansvarar personalen för alla barn, vilket är något som kan underlättas då det är 

en liten skola. På skolan är det allas ansvar att arbeta för att skolmiljön ska kännetecknas av 

trygghet, kunskap och glädje. Då Åkerskolan är en mindre skola är ambitionen att alla elever 

ska kunna utvecklas i samspel med elever från olika årskurser genom lek, samarbete och 

kommunikation. Skolans arbetssätt utgår från att eleverna ska ses som egna individer och att de 

ska kunna följa sin utveckling och sitt egna lärande. I nuläget befinner sig Åkerskolan på sitt 

andra år av Friendsprogrammet och denna studie kommer att utgå från skolpersonalens 

beskrivningar av dess implementering. Friendsprogrammet är på skolan finansierat av en 

utomstående aktör.  

 

Som tidigare nämnt anger Flygare och Johansson (2016) att enkäter genomförs av skolpersonal 

och elever på den skola som valt att börja använda Friendsprogrammet i sitt 

antimobbningsarbete. Syftet med enkäten under år ett är att få en överblick över hur situationen 

ser ut på skolan och meningen är att få svar på frågor kring upplevd trygghet och trivsel, 

förekomst av kränkningar och trakasserier samt elevers och personals upplevelse av 

likabehandlingsarbetet. Under år två och tre är syftet att enkäten ska bidra till en ny kartläggning 

för att en jämförande uppföljning av tidigare år ska kunna genomföras. Detta för att kunna 

fastställa om de åtgärder i form av insatser eller övningar som skolan genomfört har bidragit 

till minskad förekomst av kränkningar och trakasserier. Även om det skett någon förändring 
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avseende den upplevda tryggheten och trivseln samt elevernas och personalens upplevelser av 

likabehandlingsarbetet.  

 

4.5.1 Resultat av skolpersonalens enkäter  

I början av år ett besvarades personalenkäten av två personer och under år två besvarades den 

av tre personer. Enkätens utformning skiljer sig mellan åren, under år två är den något mer 

omfattande då frågor tillkommit avseende hur Friendsprogrammets material har tillämpats i 

verksamheten. Överlag visar enkätresultaten inga markanta skillnader i skolpersonalens 

upplevelser mellan år ett och två. Exempelvis fanns frågor där personalen tyckt precis lika som 

året innan, vilket exemplifieras i följande frågor - “Trivs du på din arbetsplats”, “Känner du till 

vad som står i skolans likabehandlingsplan mot kränkande behandling” samt “Upplever du att 

personalen på skolan agerar när de bevittnar eller får veta att en elev är utsatt för kränkningar?”. 

På alla dessa frågor svarade samtliga i personalen att de i mycket hög grad kände till 

ovanstående. 

 

På en del frågor skiljer sig skolpersonalens enkätsvar åt mellan de två åren. På frågor som 

“Upplever du att likabehandlingsarbetet är levande och genomsyrar skolans arbete?” samt 

“Upplever du att det finns en samsyn i personalgruppen i trygghets- och 

likabehandlingsfrågor?” upplevde samtliga detta i mycket hög grad på båda frågorna under år 

två, en ökning från år ett. Under år två tillkommer som ovan beskrivit ytterligare frågor, som 

berör personalens arbetssätt enligt Friendsprogrammet det första året. På frågan om 

skolpersonalen använt sig av den Temabok som Friendsprogrammet tillhandahåller är det 

enbart en som gjort det. Friends diskussionsmaterial hade inte någon använt. Skolpersonalen 

fick även besvara om de ansåg att arbetet med Friendsprogrammet varit givande samt om det 

är förankrat i personalgruppen, något de delvis ansåg.  

 

4.5.2 Resultat av elevernas enkäter - förskoleklass till årskurs 3 

I början av år ett besvarades elevenkäten F-3 av 34 elever och under år två 27 elever. Eleverna 

besvarar samma frågor under de båda åren, vilket skiljer sig från den enkät som skolpersonalen 

besvarar. Enkätresultatet visar vissa skillnader mellan elevernas svar år ett och två. Ett större 

antal elever anger sig må sämre under år två än år ett, däremot upplever ett större antal sig vara 

trygga i skolan under år två. Under år ett var eleverna mest otrygga i omklädningsrummet och 

under år två var det toaletten som upplevdes mest otrygg. Under båda åren angav samtliga 

elever på skolan att de hade någon kompis i sin klass. Eleverna fick även besvara om någon 

annan elev varit dum och den siffran var lägre under år två jämfört med år ett. Däremot angav 

fler elever att de varit elaka mot en annan elev under år två än under år ett. Sammanfattningsvis 

finns det skillnader mellan år ett och två i elevernas upplevelser. Det är fler elever som uppgett 

att de mår sämre och ett större antal elever har även uppgett att de varit elaka mot någon annan 

elev. Dock upplever fler elever sig vara mer trygga på skolan, alla har en kompis och färre 

elever upplever sig vara utsatta för elaka handlingar av andra elever.  

 

4.5.3 Resultat av elevernas enkäter - årskurs 4 till 6 

I början av år ett med Friendsprogrammet besvarades kartläggningsenkäten av 32 elever i 

årskurserna 4-6 och under år två av 27 elever. Enkäten för mellanstadiet innehåller ett antal fler 

frågor än den som årskurs F-3 får besvara. Enkätresultatet visar vissa skillnader mellan 

elevernas svar år ett till två. Ett större antal elever upplevde sig vara trygga i skolan under år 

två jämfört med under år ett och en större procentandel elever uppger att de berättar för en 

vuxen om de märker att en elev blir illa behandlad av en annan elev. Enkätresultatet visade även 

att ett mindre antal elever upplevde sig vara rädda för att bli illa behandlad i skolan under år 

två. Fler elever upplever även att lärarna säger till om de märker eller får veta att en elev 
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behandlas illa. Eleverna har även fått ange på vilka platser de upplever sig som trygga/otrygga 

och under år ett är det vanligast att toaletten upplevs som otrygg och under år två toalett samt 

omklädningsrum. Färre elever upplever sig ha blivit kränkta under år två jämfört med år ett. 

Det var även färre elever under år två som upplevde sig varit utsatta för mobbning. En större 

andel elever hade kunskap om hur de kan gå tillväga om de blir utsatta för kränkningar, eller 

om någon annan blir det, under år två än under år ett. Sammanfattningsvis går det att utläsa 

skillnader i elevernas upplevelser mellan år ett och två. Ett större antal elever upplever sig vara 

trygga på skolan och ett mindre antal elever känner oro över att bli illa behandlade. Det är även 

ett större antal elever som berättar för skolpersonal när mobbning och kränkning har uppstått 

och färre elever upplever sig kränkta av andra elever. Fler elever upplever att skolpersonal 

oftare säger till när en kränkningssituation uppstår under år två och fler elever anger att de vet 

hur de ska gå tillväga när mobbning och kränkningar uppstår. Dock upplever fortfarande några 

elever att de är utsatta för mobbning och det är fler antal elever som upplever detta än 

föregående år. 

 

4.6 Förutsättningar för att bedriva ett framgångsrikt antimobbningsarbete  
 

4.6.1 Lärares handlingsutrymme  

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) beskriver att yrkesverksamma individer inom en 

organisation som skolan, styrs av dess uppsatta ramar och regelverk. De formar sitt utrymme 

för handlade inom dessa ramar i organisationen och detta kallas för handlingsutrymme. Det 

finns flera faktorer som avgör handlingsutrymmets omfattning för den yrkesverksamma, som 

exempelvis organisationens uppbyggnad med rutiner, lagar och traditioner. En annan faktor är 

individuella egenskaper hos den enskilda individen, som hens kunskap och erfarenheter. Även 

interaktioner med andra yrkesverksamma inom verksamheten påverkar hur 

handlingsutrymmets omfattning formas. Varje kommun i Sverige har som uppdrag att bedriva 

skolverksamhet vilket är något som gör att skolornas organisation kan variera från kommun till 

kommun. Det kan innebära, beroende på kommunernas invånarantal, att vissa skolor har klasser 

där barn i flera åldrar går, eller att klasserna är uppdelade strikt efter ålder. Det kan även 

innebära att exempelvis en skolkurator endast arbetar på en skola, eller flera, på grund av 

skolornas låga elevantal. Detta kan enligt Svensson et al. (2008) innebära att skolgången kan 

variera beroende på om eleven går i en skola i en stor eller liten stad på grund av att skolornas 

organisationer skiljer sig åt. Beroende på skolans organisering får skolpersonal därmed olika 

stort handlingsutrymme, vilket baseras på de förutsättningar som finns på den enskilda 

individens arbetsplats. Enligt Svensson et al. (2008) utnyttjar yrkesverksamma sitt 

handlingsutrymme på olika sätt. Individer som är mer erfarna, och som kanske arbetat under en 

längre period i samma organisation, kan ofta utnyttja sitt handlingsutrymme på ett annat sätt än 

den individ som inte arbetat där länge. Detta på grund av deras olika kunskapsfält om hur 

organisationen är uppbyggd och hur den fungerar. Dock brukar individer som arbetar inom 

samma organisation utveckla sitt handlingsutrymme på relativt likartade sätt då erfarenheter 

mellan personalen syns och delas. 

 

4.6.2 Skolklimat 

I denna studie definieras skolklimat utifrån faktorer som forskning visat utgör ett positivt 

skolklimat.  Dessa faktorer är kvaliteten i interpersonella relationer, elevers delaktighet, 

akademisk stöttning och utveckling samt en känsla av trygghet och säkerhet på skolan (se  

Biboi-Nakou et al., 2012; Bradshaw et al., 2014; Elsaesser et al., 2013; Mitchel et al., 2010;  

Richard et al., 2011;  Zullig et al., 2011). Genom att studera lärarnas uppfattning om dessa 

faktorer kan det säga någonting om skolklimatet på Åkerskolan.  
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Interpersonella relationer syftar till kvaliteten i relationen mellan elever och lärare samt även 

relationer mellan elever (Skolverket, 2011). Faktorer som stärker kvaliteten i interpersonella 

relationer är respekt för individuella skillnader (exempelvis kön, etnicitet, kultur etc.) samt att 

vuxna inom skolan är stöttande i sin relationer till eleverna (exempelvis genom att lyssna, se 

eleven som enskild individ, bry sig om elevens mående etc.). Att det finns ett mönster avseende 

att eleverna även stöttar varandra med enskilda problem, hjälper med läxor och välkomnar nya 

elever, utgör kvalitet i interpersonella relationer inom skolan (NCCS, dimensionchart, 2016). 

Vidare syftar delaktighet till att eleven känner sig delaktig i beslutsfattande på skolan samt i 

olika aktiviteter som genomförs inom verksamheten (jfr Bibou-Nakou et al., 2012; Mitchell et 

al., 2010; Way et al., 2007). Akademisk utveckling är en vidare faktor för ett gott skolklimat 

och påverkas exempelvis av att lärarna är uppmuntrande, ger konstruktiv feedback och stöttar 

självständigt tänkande (Bibou-Nakou et. al, 2012; NSCC, 2016) Att eleverna känner sig trygga 

och säkra i skolan innebär att eleverna ska känna sig skyddade från att inte utsättas för 

mobbning och kränkningar. Att det finns tydliga normer på skolan avseende oaccepterade 

beteenden och även en konsekvent hantering av vuxna när mobbningssituationer uppstår 

påverkar även elevernas känsla av trygghet och säkerhet (NCSS, 2016; Elsaesser et al., 2013). 

 

4.6.3 Systematiskt förhållningssätt 

Som ovan nämnt (se tidigare forskning, avsnitt 2.3.1) är systematik i arbetet mot mobbning och 

kränkningar är framgångsrikt. Definitionen av ett systematiskt förhållningssätt kommer i denna 

studie utgå från Skolverkets beskrivning av att arbeta systematiskt mot mobbning: Dels att ha 

en väl genomarbetad insatskedja och dels att ha en hela-skolan-ansats. En väl genomarbetad 

insatskedja innebär att insatser ska fungera i kombination med varandra. Om en 

mobbningssituation uppstår är det fördelaktigt att ha en tydlig kedja med insatser som följer 

upp den specifika händelsen på ett systematiskt och tydligt sätt (Skolverket, 2011). Att ha en 

hela-skolan-ansats innebär att all personal och alla elever på skolan har gemensamma strategier 

avseende hur de ska agera mot mobbning och kränkningar. Det innebär även att alla ska ha en 

samsyn på vad mobbning och kränkande behandling är, samt att det ses som ett systematiskt 

problem istället för någonting som härleds till enskilda elevers beteenden (Richard et al., 2011).  

5. Metod 
Nedan följer en redogörelse för studiens genomförande med beskrivningar och motiveringar 

till studiens valda tillvägagångssätt. Avsnittet redogör för studiens vetenskapliga ansatser, 

tillvägagångssätt vid informationssökning, urvalsmetod, datainsamlingsmetod, bearbetning av 

det empiriska materialet, analytiskt tillvägagångssätt och studiens tillförlitlighet. 

Avslutningsvis presenteras och diskuteras studiens forskningsetiska överväganden. 

 

5.1 Vetenskapliga ansatser 
Med fokus på klasslärarnas upplevelser och erfarenheter ämnar föreliggande studie att 

undersöka Åkerskolans användande av, och klasslärarnas inställning till, Friendsprogrammet. 

Studien syftar även till att undersöka Åkerskolans förutsättningar att bedriva ett 

antimobbningsarbete, med särskilt fokus på skolklimat, klasslärarnas handlingsutrymme och ett 

systematiskt förhållningssätt. För att besvara det formulerade syftet valdes en kvalitativ ansats 

som insamlings- och analysmetod. En kvalitativ ansats medför en intention att få förståelse för 

hur respondenter upplever och tolkar sin omgivning, vilket är lämpligt för föreliggande studie 

då det är klasslärarnas upplevelser och erfarenheter av Åkerskolans arbete mot mobbning och 

kränkande behandling som står i fokus (jfr Bryman, 2011). 
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Vidare har studien både en deduktiv och en induktiv ansats i förhållandet mellan teori och 

empiri. Studien har delvis en deduktiv ansats då det funnits vissa teoretiska utgångspunkter från 

början som bidragit till en illustration av vilka begrepp som behövs för besvara studiens syfte 

och frågeställningar. Studien har dock även en induktiv ansats då vi adderat teoretiska begrepp 

efter att det empiriska materialet har inhämtats (se Kvale och Brinkmann, 2009). Att ha en 

kombination av en induktiv och deduktiv ansats har inneburit att studiens empiri inhämtats med 

en viss påverkan av den valda teoretiska ramen. Samtidigt fanns det en öppenhet för att andra 

teoretiska utgångspunkter och begrepp skulle kunna bli relevanta att applicera för att få en 

vidare förståelse för Åkerskolans arbete mot mobbning och kränkande behandling. Exempelvis 

lades ett större fokus på lärarnas inställning till Friendsprogrammet samt begreppet 

handlingsutrymme till strax innan intervjuernas genomfördes då de ansågs vara relevanta för 

studien vid genomgång av forskning med mera. 

 

5.2 Tillvägagångssätt vid informationssökning 
För att hitta forskning och annan litteratur med relevans för studien användes söktjänsterna 

Summon, Google Scholar och LIBRIS, vilka har ett brett utbud av forskningsartiklar, tidskrifter 

och annan litteratur. Vid sökningen tillämpades vissa inklusions- och exklusionskriterier. Ett 

inklusionskriterie för sökningarna var att enbart inhämta vetenskapligt granskat material med 

ambitionen att studien ska vila på en vetenskaplig grund. Ett ytterligare inklusionskriterie var 

att forskning enbart skulle finnas tillgänglig i fulltext. Det fanns även en ambition att enbart 

använda forskningsartiklar publicerade från 2010-2016 med anledning till att den vetenskapliga 

grunden ska vara någorlunda aktuell. Forskningsfältet av mobbning och kränkande behandling 

är omfattande och kan utvecklas hastigt på kort tid, vilket innebär att forskning kan bli inaktuell 

om många år passerar sedan publikationsdatum. Därför har majoriteten av forskningen, förutom 

två artiklar, varit publicerade efter 2010. Exklusionskriterer för sökningarna var andra språk än 

svenska och engelska på grund av bristande språkkunskaper. För att finna forskningsartiklar av 

relevans för studiens ämne användes sökorden “skola”, “school”, “mobbning”, “bullying”, 

“anti-mobbning”, “anti-bullying”, “anti-mobbningsprogram”,“anti-bullyingprogram”, 

“implementering”, “implementation”, “elever”, “students”, “teachers ability”. “program”, 

“hela-skolan-ansats”, “whole-school-approach”, “skolklimat”, “schoolclimate”, med flera. 

Vissa av sökorden användes inledningsvis för sig själva vilket gav ett något spretigt sökresultat. 

Booth, Papaioannou och Sutton (2012) anger att det är av relevans att systematisera sin sökning 

genom att skapa en förteckning över sina sökord och sedan söka på dessa i olika kombinationer, 

vilket kan leda till att bättre kvalitet vid sökningen uppnås (a.a.). Med anledning av detta, för 

att bredda sökningen och få mera precisa sökträffar användes sökorden istället i kombination 

med varandra. Det gav ett utbud av forskning som ansågs aktuell för ämnet. Studier som inte 

passade in på ovanstående kriterier exkluderades. För att få vägledning avseende vidare 

forskning på området granskades även de valda forskningsartiklarnas referenslistor och Örebro 

universitetsbibliotek genomgicks även sporadiskt för att finna titlar på böcker som kunde vara 

av relevans för studien.   

 

5.3 Urvalsmetod 
Föreliggande studie skrevs på uppdrag av Friends genom det samarbete som finns mellan 

Friends och Örebro Universitet. För att få information om vilka skolor som i dagsläget använder 

sig av Friends antimobbningsprogram fördes en dialog med anvisad handledare som hade 

kontaktuppgifter till en representant hos Friends. Genom representanten gavs sedan tillgång till 

ett dokument som innehöll skolor som vid tillfället befann sig under något av de tre åren med 

Friends utbildningspaket. Innan kontakt togs godkände representanten från Friends de valda 

skolorna. Skolor som låg geografiskt nära valdes först och den kontaktperson som fanns 
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angiven i det dokument som Friendsrepresentanten tillhandahållit kontaktades. Detta ledde till 

att Åkerskolan, som implementerat och arbetat med programmet i snart två år, valde att 

medverka i studien. Urvalsmetoden kan med utgångspunkt i ovanstående ses som ett målinriktat 

urval då ett sådant innebär att intervjupersoner väljs ut med direkt hänvisning till studiens syfte 

och frågeställningar (se Bryman, 2011). Då studiens syfte har ett fokus på klasslärarnas 

upplevelser och erfarenheter, samt att enbart skolor som använder Friendsprogrammet var 

aktuella anses studiens urvalsmetod lämpa sig. På Åkerskolan arbetar tre klasslärare och 

samtliga deltog i studien. Förhoppningen var även att rektor och övrig personal såsom 

bespisningspersonal, lokalvårdare eller specialpedagog skulle ha möjlighet att medverka. Men 

på grund av tidsbrist och att viss personal även arbetar på andra skolor fanns inte möjlighet att 

intervjua fler än de tre permanenta klasslärare som omfattas i skolans personalgrupp. 

 

5.4 Datainsamlingsmetod 
Med hänvisning till studiens syfte, att undersöka klasslärarnas upplevelser och erfarenheter av 

Friendsprogrammet, ansågs det lämpligt att använda sig av semistrukturerade intervjuer som 

datainsamlingsmetod. Detta med anledning av att det främst finns forskning som fokuserar på 

antimobbningsprogrammens effekter och färre som ser till enskilda klasslärares upplevelser och 

erfarenheter av att arbeta enligt ett antimobbningsprogram. Det är även skolpersonal som 

tillämpar antimobbningsprogram i praktiken vilket gör att deras upplevelser anses relevanta. 

Samtliga klasslärare på Åkerskolan intervjuades, en är klasslärare för årskurs F-2, en för årskurs 

3-4 och en för årskurs 5-6. Syftet med att genomföra semistrukturerade intervjuer är enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) att tonvikt läggs på respondenternas livsvärld, deras egen 

förståelse och perspektiv på det specifika ämnet som undersöks. Enligt Bryman (2011) medför 

även semistrukturerade intervjuer en flexibilitet som innebär att respondenten får ett stort 

utrymme att utforma sina svar. Fokus i semistrukturerade intervjuer ska alltså finnas i 

respondenternas uppfattning och tolkning av olika frågor, händelser och beteenden (a.a.). Valet 

av semistrukturerade intervjuer ansågs vidare vara fördelaktigt för studien då det utifrån 

ovanstående kunde tänkas leda till en djupare förståelse av respondenternas uppfattning av 

förekomsten av mobbning och kränkande behandling på Åkerskolan. Ett argument var även att 

respondenterna inte skulle låsa sig i ett redan förutbestämt tankesätt som grundades i vår 

tolkning och förförståelse av mobbning och kränkande behandling. 

 

Vidare formulerades en intervjuguide med övergripande teman som baserades på studiens 

frågeställningar, valda teorier och begrepp. Dessa teman delades sedan upp i subteman och var 

relaterade till Friends, skolklimat, likabehandlingsplan, systematiskt förhållningssätt och 

handlingsutrymme. Frågor formulerades sedan utifrån de övergripande teman och följdfrågor 

formulerades under intervjun beroende på respondentens svar (se bilaga 2). Detta anses 

överensstämma med semistrukturerade intervjuers syfte då övergripande teman enligt Bryman 

(2011) lämnar mer plats åt respondenterna att forma sina intervjusvar (a.a.). Respondenterna 

intervjuades enskilt då de inte skulle påverkas av varandras svar, som exempelvis kan tänkas 

ske om en gruppintervju genomförts. Genom att intervjua en klasslärare åt gången 

möjliggjordes att respektive intervjuperson på egen hand kunde formulera svar och resonera i 

sin egen takt avseende intervjufrågorna. 

 

5.5 Bearbetning av det empiriska materialet 
Intervjuerna som genomfördes bidrog till att information samlades in utifrån studiens 

frågeställningar. Intervjuerna spelades in och därefter transkriberades dem. Kvale och 

Brinkmann (2009) anger att inspelning av intervjumaterial lämpar sig då intervjuaren kan 

fokusera kring sina frågor samt att aktivt lyssna, istället för att samtidigt anteckna. Genom 
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inspelningen kan intervjuaren sedan återgå till materialet vid behov. Transkribering kan sedan 

underlätta för att genomföra en analys av vad som sagts (a.a.). I samband med transkriberingen 

av materialet delades intervjupersonernas svar upp och kategoriserades utifrån de teman som 

ställts upp i intervjuguiden på förhand. Detta för att underlätta för den kommande analysen av 

materialet. Ahrne och Svensson (2015) anger att det är nödvändigt att sålla i det material som 

samlats in för att få en överblick av vad som rimligtvis kan användas (a.a.). Med anledning av 

detta identifierades och valdes uttalanden som ansågs relevanta (a.a.). Citat som valdes till 

analysen har formulerats mer koncist och längre utsagor har dragits samman till kortare 

uttalanden för att läsaren ska förstå den väsentliga innebörden i respondentens svar, vilket enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) kallas för meningskoncentrering. 

 

5.6 Analytiskt tillvägagångssätt 
För att undersöka hur Åkerskolan använder Friendsprogrammet i sitt arbete mot mobbning och 

kränkande behandling har ett programteoretiskt perspektiv tillämpats. Som tidigare nämnts är 

implementeringen och utformningen av ett program vanligtvis baserat på empiriska antaganden 

om vilken insats som behövs för att lösa ett socialt problem, men även hur det sociala problemet 

kan komma att påverkas av insatsen. När dessa bakomliggande antaganden analyseras benämns 

det som programteori (Chen, 2005). Programteori valdes då perspektivet även beaktar vilka 

förutsättningar som krävs för att ett visst resultat ska uppnås (se Blom och Morén, 2007). Detta 

ansågs vara i enlighet med föreliggande studies syfte vad gäller Åkerskolans förutsättningar att 

bedriva sitt antimobbningsarbete. 

 

För att underlätta genomförandet av analysen skapades en logisk modell innehållande 

Åkerskolans trygghets- och likabehandlingsarbete, utifrån intervjusvaren samt Åkerskolans 

likabehandlingsplan (se avsnitt 6.1). Denna modell jämfördes sedan med den logiska modell 

som Flygare och Johansson (2016) utformade i samband med en programteoretisk analys av 

Friendsprogrammet (se bilaga 1). Modellerna innehåller primära aktörer, insatser och de 

mekanismer som kan leda till ett resultat. Att tillämpa logiska modeller i analysen av 

Åkerskolans antimobbningsarbete är fördelaktigt då det skapar en tydlighet. Detta då en logisk 

modell ger en bild över vilka teorier och antaganden som ligger till grund för att programmet 

ska fungera. Med de logiska modellerna kopplades resultat samman med Åkerskolans insatser 

och teoretiska bakomliggande antaganden. Ett vidare argument för att använda logiska modeller 

är att ny information kan framkomma om vad som fungerar och varför. Detta kan leda till en 

förbättring och utveckling av programmet i sin helhet (se W.K. Kellogg Foundation, 2004). 

Vidare genomfördes även en fördjupande analys med fokus på Åkerskolans förutsättningar att 

bedriva ett antimobbningsarbete. Intervjusvaren och Åkerskolans likabehandlingsplan tolkades 

i ljuset av föreliggande studies teoretiska utgångspunkter från både den teoretiska ramen samt 

de teoretiska beskrivningar som återfinns i tidigare forskning. Som ovan nämnts har även 

studien inspirerats av en tematisk analys då intervjusvaren även efter intervjuguiden delades 

upp i teman (se Fejes och Thornberg, 2009). 

 

5.7 Tillförlitlighet 
Enligt Bryman (2011) finns det aspekter som en forskningsstudie med kvalitativ ansats bör 

bedömas efter avseende hur tillförlitlig den kan anses vara. Detta har delats upp i fyra olika 

underkriterier som kallas trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet samt en möjlighet att styrka 

och konfirmera.  

 

I föreliggande studie har respondenterna inte getts möjlighet att kommentera de transkriberingar 

och den analys som genomförts, vilket kan ses som en brist i studiens trovärdighet. Anledningen 
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till att respondentvalidering inte genomfördes är på grund av att det inte funnits tillräckligt med 

tid. Däremot presenteras nedan, i punkt 5.8, de forskningsetiska överväganden som gjorts i 

samband med studien vilket anses bidra till att studiens trovärdighet ökar. Då studien fokuserar 

på en skola, med enskilda kontextuella förutsättningar kan det vara svårt att överföra resultatet 

till andra skolor som använder sig av Friendsprogrammet. Ett antagande är att skolor skiljer sig 

åt i implementeringsförfarandet och har olika kontextuella förutsättningar. Överförbarheten 

anses även påverkas av var i processen med programmet skolor befinner sig. Hade samtliga i 

skolpersonalen på Åkerskolan intervjuats hade det eventuellt bidragit till en mer rättvis bild 

över antimobbningsarbetet och således ökat överförbarheten. I studien har forskningsprocessen 

motiverats och beskrivits på ett utförligt sätt i metodavsnittet och tillvägagångssättet har även 

granskats av utsedd handledare. Att uppnå full objektivitet anses vidare som svårt, men det är 

någonting som diskuterats kontinuerligt genom studiens genomförande. Med anledning av detta 

har vi inte försökt ledas av personliga värderingar utan istället arbetat för att ifrågasätta de val 

som gjorts för att resultatet inte ska ha påverkats (jfr Bryman, 2011). 

 

5.8 Forskningsetiska överväganden 
Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det ett krav på att samhällsvetenskapliga forskare inte 

utsätter sina respondenter för någon form av skada eller men i och med en forskningsstudie. 

Med anledning av detta behöver forskaren innan genomförandet av en studie överväga de 

följder som kan genereras för respektive respondents medverkan. Detta kallas för 

individsskyddskravet och har preciserats i fyra huvudsakliga krav vilka benämns informations-

, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (a.a.). Nedan presenteras hur de fyra kraven 

har efterföljts. 

 

För att förhålla sig till informationskravet behöver respondenterna underrättas om studiens 

ändamål och vad för funktion varje individuell person har i studien. Respondenterna ska även 

göras medvetna om att de närhelst under processen kan avbryta sitt deltagande, då de medverkar 

på frivilliga premisser. Respondenterna ska medvetandegöras att ett eventuellt avbrytande inte 

ger dem några ogynnsamma konsekvenser. Information angående hur den slutgiltiga studien 

kommer att publiceras eller offentliggöras ska även delges (Vetenskapsrådet, 2002). Detta krav 

har efterföljts genom att varje respondent har fått ta del av ett informationsbrev som författats 

av Friends tillsammans med Örebro Universitet, (se bilaga 3). Detta skickades, tillsammans 

med information om den aktuella studien, vid den initiala kontakten med skolorna. 

Samtyckeskravet innebär att den person som väljer att medverka i en studie gör det av egen fri 

vilja och samtycker till studiens utformning (Vetenskapsrådet, 2002). Innan varje intervju fick 

respektive respondent en samtyckesblankett med information om förutsättningarna för sitt 

deltagande, (se bilaga 4). Denna gicks igenom muntligt med respondenterna och eventuella 

frågor besvarades. Det ska understrykas att samtyckesblanketten inte var juridiskt bindande 

utan respondenternas signering betydde att de hade tagit del av, och förstått informationen för 

vad deras deltagande innebar. Alla respondenter valde att skriva under blanketten. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren har tystnadsplikt gentemot respondenterna, även 

att deras identiteter ska behandlas konfidentiellt. Kravet syftar även till att respondenterna ska 

framstå som anonyma i studien, för att läsare inte ska kunna förstå vem eller vilka som 

intervjuats (Vetenskapsrådet, 2002). I föreliggande studie har samtliga respondenter 

avidentifierats genom att varje person benämns som intervjuperson ett, två och tre. Åkerskolan 

är som nämnts ett fiktivt namn för att det inte ska bli uppenbart vilken skola som studien berör. 

Vidare har respondenternas personuppgifter aldrig skrivits ner för att säkerställa att 

konfidentialitetskravet efterföljs. Vidare innebär nyttjandekravet att en medvetenhet bör finnas 

om att det material som samlas in endast får användas till forskning. Intervjumaterialet får inte 
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spridas vidare för kommersiellt bruk eller användas till andra syften som inte är vetenskapliga 

(Vetenskapsrådet, 2002). Med anledning av detta har respondenterna informerats om att det 

inspelade materialet enbart kommer att användas av oss. Respondenterna har även informerats 

om att transkriberingarna endast kommer att användas av oss och vår utsedda handledare och 

att de kommer förvaras på sådant sätt att ingen obehörig har eller kan få tillgång till det.  

 

I studien har ytterligare ett etiskt övervägande gjorts avseende studiens respondenter. I en studie 

om mobbning och kränkande behandling kan det tänkas vara av relevans att elevernas 

upplevelser och erfarenheter även inhämtas. Att använda elever som respondenter från 

Åkerskolan avfärdades dock medvetet i ett inledande skede på grund av de risker och 

konsekvenser som detta skulle kunna medföra för barnen. De kan hamna i en sårbar position 

och kan ställas inför frågor som rör känsliga ämnen (se Quennerstedt, Harcourt och Sargeant 

2014). Med anledning av detta ansågs det inte vara etiskt försvarbart att intervjua barn då vi 

inte anser oss ha tillräcklig kunskap och erfarenhet av det. Istället valdes lärare som 

respondenter då de inte är föremål för mobbning och kränkande behandling på samma sårbara 

sätt som en elev kan vara. 

6. Resultat och analys 
I följande avsnitt presenteras och analyseras empiri mot bakgrund av studiens teoretiska 

utgångspunkter. Inledningsvis presenteras Åkerskolans arbetssätt mot mobbning och 

kränkande behandling samt hur detta arbetssätt står i relation till Friendsprogrammet. Vidare 

följer en fördjupad analys där klasslärarnas inställning till Friendsprogrammet presenteras. 

Även Åkerskolans klimat, klasslärarnas handlingsutrymme, deras systematik vid akuta 

incidenter, samt Åkerskolans sätt att arbeta utifrån en hela-skolan-ansats, presenteras och 

analyseras. Respondenterna benämns nedan som IP1, IP2 och IP3. 

 

6.1 Åkerskolans användning av Friendsprogrammet 
Respondenterna beskriver att de inte använder Friendsprogrammet i någon större utsträckning. 

De använder vissa förebyggande och främjande insatser mot mobbning och kränkande 

behandling som Friends rekommenderar. Exempel på förebyggande insatser är att Åkerskolan 

infört mer rastvakter och en främjande insats är att de arbetar med samarbetsövningar och 

diskussioner där de tar upp mobbningsrelaterade ämnen med eleverna. Det har dock 

framkommit att dessa insatser användes även innan Friendsprogrammet introducerades på 

Åkerskolan.  IP1 och IP2 har försökt att använda temaböckerna som inspiration till 

samarbetsövningar med eleverna, men upplever att de inte tillfört något nytt till deras redan 

befintliga kunskap. De uttrycker även att de inte förändrat sitt arbetssätt efter 

Friendsprogrammets införande. IP3 berättar att hon inte haft tid att sätta sig in i det material 

som Friends tillhandahållit och uttrycker att hon inte använder varken temaböckerna eller 

diskussionsmaterialet. Samtliga respondenter anger under intervjuerna att de inte använder 

Friendsprogrammet på något gemensamt sätt på hela skolan samt att de anser sig redan ha ett 

väl fungerande antimobbningsarbete.   

 

Trots att Åkerskolan inte använder Friendsprogrammet i någon större del beskriver 

respondenterna sitt antimobbningsarbete genom att de bland annat arbetar för att stärka skolans 

gemenskap genom temadagar, samarbetsövningar, tvärgrupper och diskussionstillfällen i 

respektive klass. Det framkommer även att klasslärarna försöker att arbeta konsekvent och 

likartat för att skapa en tydlighet för eleverna. Nedan presenteras en logisk modell över hur 

Åkerskolans antimobbningsarbete ser ut. Den innefattar primära aktörer, insatser, vad för 

mekanismer som insatserna är menade att aktivera samt förväntat resultat på organisatorisk, 
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interpersonell och individuell nivå. Innehållet består av Åkerskolans redan befintliga arbetssätt 

samt det som tillämpats från Friendsprogrammet. 

 

Modell 1: 

      

NIVÅ 

 

INSATSER & 

AKTÖRER 

 

MEKANISMER 

 

RESULTAT  

 

 
ORGANISATORISK 

 

 
PRIMÄRA AKTÖRER 

Ledning, övrig 

skolpersonal, 

trygghetsteam, 

klasslärare, elever och 

vårdnadshavare 
 

TRYGGHET & 

LIKABEHANDLINGSARBETE 

Genomgång och 

upprättande av 

skol/klassrumsregler. 

 

God kommunikation 

mellan: 

Klasslärare/övriga 

ämneslärare-

vårdnadshavare 

Klasslärare- övriga 

ämneslärare-ledning-

skolpersonal. 

 

Främja god stämning 

mellan både elever, 

föräldrar och personal 

genom 

samarbetsövningar och 

lekar. 

 

Kartläggning, 

uppföljning och analys 

av skolans situation. 

 

Likabehandlingsplan. 

 

Elevhälsoteam (EHT). 

 

Ett gemensamt 

synsätt, ansvar, 

delaktighet, 

medvetenhet, 

kunskap och en 

känsla av 

inflytande ska 

genomsyra 

ledarskapet, 

kulturen och den 

organisatoriska 

strukturen på 

skolan.  

 

 

Klassrums- och 

skolregler bidrar till ett 

gemensamt synsätt, 

delad kunskap, 

medvetenhet.  

 

God kommunikation 

gör att vårdnadshavare 

får möjlighet att 

engagera sig i 

antimobbningsarbetet 

på skolan 

 

Trygghets- och 

likabehandlingsarbetet 

kan bidra till ett gott 

skolklimat, vilket utgör 

förutsättningar för 

minskad mobbning 

 

Analys av 

kartläggningsresultat 

ger ökad förståelse för 

förekomsten av 

mobbning på skolan 

och bidrar till att 

identifiera och åtgärda 

otrygga platser 

 

Korta vägar till beslut 

som bidrar till 

möjlighet för 

skolpersonal att 

påverka skolans 

arbetssätt 

 

Upprättande av 

likabehandlingsplan 

bidrar till en struktur i 

antimobbningsarbetet. 
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EHT skapar samverkan 

mellan aktörer och 

bidrar till att 

antimobbningsarbetet 

beaktas på flera 

förklaringsnivåer 

 

 
INTERPERSONELL 

 
PRIMÄRA AKTÖRER  

Elever och klasslärare 

 
TRYGGHET OCH 

LIKABEHANDLINGSARB

ETE 

 

Kartläggning, 

uppföljning och analys 

av skolans situation 

 

Friendsutbildning för 

klasslärare om 

skolkultur och 

normkritik 

 

Genomgång av 

skol/klassrumsregler 

 

Medvetandegöra om 

skolans förhållningssätt 

avseende hur man 

bemöter varandra 

Vuxna reagerar alltid 

mot oacceptabelt 

beteende. 

Temadagar med fokus 

på demokrati och 

likabehandling 

Samtal om attityder, 

värderingar och 

relationer med ett 

normkritiskt tänkande i 

klassrummet 

Samarbetsövningar och 

pedagogiskt ledda 

diskussioner i 

tvärgrupper 

 

 
MEKANISMER  

Interaktionsritualer 

 

Relationsarbete: 

 elev-elever. 

 Klassöverskrid

ande relationer 

 

Relationsarbete: 

 pedagog-elev. 

 Kunskap om 

normer. 

 

 

 
RESULTAT 

Analys av 

kartläggningsresultat 

ger ökad förståelse för 

förekomsten av 

mobbning och 

kränkande behandling 

på skolan samt bidrar 

till att identifiera och 

åtgärda otrygga platser 

 

Utbildning och 

diskussioner i 

klassrummet leder till 

ökad medvetenhet och 

förståelse kring normer 

och hur dessa kan 

ifrågasättas 

 

Ökad förståelse för 

människor olikheter 

 

Klassrums- och 

skolregler bidrar till ett 

gemensamt synsätt 

 

Relationsarbetet bidrar 

till ökat kvalitet mellan 

elev-elev, pedagog-elev 

 

Elevgruppen har 

inflytande och känner 

delaktighet 

 

Elevernas 

självförtroende och 

sociala kompetens 

stärks genom övningar 

 

Trygghet- och 

likabehandlingsarbetet 

kan bidra till ett gott 
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Elev-, Mat-, miljö- och 

kamratråd. 

skolklimat, vilket utgör 

förutsättningar för 

minskad mobbning 

 

 
INDIVIDUELL 

 
PRIMÄRA AKTÖRER  

 

Den enskilde eleven 

 
TRYGGHETSARBETE 

 

Akuta insatser 

 

Rapportering till vuxen i 

händelse av incidenter 

 

 

 

 
MEKANISMER 

 

Sociala färdigheter 

och kognitiva 

kapaciteter 

 
RESULTAT  

 

Akuta insatser bidrar 

reducerad mobbning 

-Eleven känner ökad 

trygghet i skolan 

 

Att skolpersonal alltid 

reagerar bidrar till att: 

 Elever får ökad 

medvetenhet om 

vad deras 

handlingar ger för 

konsekvenser. 

 Eleven får ökad 

medvetenhet om 

rätt och fel 

 

Trygghetsarbetet kan 

bidra till ett gott 

skolklimat, vilket utgör 

förutsättningar för 

minskad mobbning. 

 

 (Innehållet i ovanstående modell är baserat på respondenternas intervjusvar samt 

Åkerskolans likabehandlingsplan). 

 

6.1.1 Organisatorisk nivå 

Primära aktörer som berörs på Åkerskolans organisatoriska nivå är ledning, övrig skolpersonal, 

trygghetsteam, klasslärare, elever och vårdnadshavare. Åkerskolan har upprättat tydliga 

klassrums- och skolregler och en likabehandlingsplan som gäller för alla som vistas i skolan. 

Likabehandlingsplanen upprättas i början av varje läsår och integreras i undervisningen när det 

förekommer temadagar. Respondenterna anger att de anser att eleverna på skolan informeras 

och görs delaktiga i hur skolreglerna är formulerade: 

  

IP1: Det finns regler som vi går igenom tillsammans i varje klass inför läsåret, 

vi diskuterar dom ju också mycket [...] vad som menas med dom… sen skriver 

dom ju under.   

 

Citatet illustrerar att det på Åkerskolan finns rutiner inbyggda i organisationsstrukturen 

(mekanism på organisatorisk nivå), vilket antas leda till att eleverna medvetengörs om vilka 

regler som gäller. Att upprätta skol- och klassregler samt integrera dessa, tolkas med andra 

ord möjliggöra för en tydlig struktur på organisatorisk nivå. Upprättande av 

likabehandlingsplanen är även ett uttryck för detta, då den bidrar till att tydliggöra hur 

Åkerskolan ska arbeta för att mobbning och kränkande behandling inte ska förekomma, vilket 
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även går i linje med gällande lagstiftning (jfr Diskrimineringslagen, 2008; Flygare och 

Johansson, 2016; Skollagen, 2010). Att Åkerskolan präglas av invävda rutiner i skolans 

struktur och kultur i form av skol- och klassrumsregler samt likabehandlingsplan, antas på 

organisatorisk nivå leda till ett gemensamt synsätt, delad kunskap och en medvetenhet.   

 

Vidare arbetar Åkerskolan utifrån ett elevhälsoteam som samlas var tredje vecka där möjlighet 

finns för klasslärare att lyfta enskilda elevers situation. Gruppen diskuterar och beslutar om stöd 

och åtgärder samt behov av interna och externa insatser (Åkerskolans likabehandlingsplan, 

2016). IP3 beskriver elevhälsoteamets funktion:  

 

Men sen för att eleven inte ska känna sig ännu mer utsatt, får man också börja 

jobba med det på en högre nivå. Att försöka få alla att tänka efter, vad är det som 

händer?  

 

Ovanstående citat visar att elevhälsoteamets funktion bidrar till att lyfta mobbning och 

kränkande behandling som ett systematiskt problem istället för att det exempelvis härleds till 

enskilda individers beteenden. Det illustrerar även att Åkerskolans arbetssätt är i enlighet med 

Friends syn på mobbning och kränkande behandling, att flera nivåer bör beaktas för att få en 

djupare förståelse samt att mobbningssituationer kan ha flera förklaringar (se Damber 2012). 

Elevhälsoteamet bidrar även till att en samverkan mellan olika professioner möjliggörs då det 

består av rektor, specialpedagog, skolsköterska och kurator. 

 

Det enda som Åkerskolan implementerat helt från Friendsprogrammet är dess 

kartläggningsenkäter. Enkäterna berör trygghetsarbetet på både organisatorisk- och 

interpersonell nivå och det bidrar till uppföljning och analys av Åkerskolans situation. 

Resultaten har enligt IP1 visat att eleverna anser att korridorerna är en otrygg plats och de har 

åtgärdat detta genom att låsa upp och hålla klassrumsdörrarna öppna under rasterna, vilket har 

lett till att korridorerna upplevs som lugnare:  

 

IP1: Det är inte så mycket spring [längre], när det blir spring kan det bli 

konflikter. 

 

Ovan citat illustrerar att Åkerskolan identifierat en otrygg plats och gjort försök till att åtgärda 

den. Att kartlägga, följa upp och analysera skolans situation baserat på kartläggningsenkäterna 

antas aktivera sociala mekanismer som innebär att den organisatoriska strukturen, ledarskapet 

och kulturen präglas av en vilja till ett gemensamt synsätt och ansvarstagande. Detta har i sin 

tur lett till att Åkerskolan identifierat otrygga platser och åtgärdat dem, vilket kan bidra till att 

förekomsten av mobbning och kränkande behandling minskar. Förutom att öppna upp 

klassrummen, har Åkerskolan ökat antalet rastvakter och har ett större fokus på skolans 

fotbollsplan då även detta ansetts vara en otrygg plats enligt eleverna. Det finns även planer på 

att införa olika former av rastaktiviteter. Vid en jämförelse av kartläggningsresultaten mellan 

år ett och två framkommer det att en större andel elever har svarat att de känner sig trygga på 

skolan, och en färre andel elever har svarat att de är rädda för att bli utsatta för mobbning och 

kränkande behandling. Det finns flera faktorer som kan ha inverkat på resultatet, men en 

tolkning är att Åkerskolans åtgärder är en påverkansfaktor. Att arbeta med att kartlägga skolans 

situation, analysera samt åtgärda går även i enlighet med gällande lagstiftning avseende skolors 

skyldighet att identifiera och åtgärda problematik som kan härledas till mobbning och 

kränkningar (jfr Diskrimineringslagen, 2008, Skollagen, 2010, Skolverkets allmänna råd, 

2014). 
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6.1.2 Interpersonell nivå 

På den interpersonella nivån berörs elever och klasslärare på Åkerskolan. Klasslärarna fick 

under programimplementeringens andra år, 2016, delta i en Friendsutbildning med fokus på 

normer och skolkultur, vilket på en interpersonell nivå antas aktivera kunskap som ska leda till 

ökad medvetenhet och förståelse om normer på Åkerskolan. Dock ansåg klasslärarna att 

Friendsutbildningen inte var utvecklande eller innovativ för dem med anledning att de ansåg att 

de redan hade tillräckliga kunskaper om normer och skolkultur med sig från lärarutbildningen.  

Vidare används insatser som syftar till att lyfta likabehandling, demokrati, attityder, 

värderingar, relationer och normkritiskt tänkande. Detta genomförs genom temadagar, 

samarbetsövningar, diskussioner, tvärgrupper och samtal i klassrummet. Hur Åkerskolan 

närmare arbetar med detta synliggörs i nedanstående citat: 

 

IP1: [Elever och klasslärare arbetar klassöverskridande i] tvärgrupp där vi träffas 

och diskuterar ämnen som berör mobbning med olika teman. Antingen genom att 

läsa nått fall eller att kolla på ett filmklipp av olika fall för att sedan diskutera 

tillsammans. 

 

Citatet kan dels tolkas som att tvärgrupperna har en relationsfrämjande funktion, vilken kan 

antas leda till att åldersöverskridande relationer stärks. Citatet är även ett uttryck för att de, via 

tvärgrupperna, arbetar för att öka elevernas medvetenhet och förståelse för 

mobbningsrelaterade ämnen, exempelvis hur normer kommer till stånd och kan ifrågasättas. De 

mekanismer som förväntas påverka resultatet tolkas således vara att ett relationsarbete mellan 

elever uppstår, att det på skolan arbetas för gemensamma synsätt avseende mobbningsrelaterade 

ämnen och att klassöverskridande relationer möjliggörs. Detta antas ge ökad förståelse för 

människors olikheter och ökad kvalitet i interpersonella relationer vilket vidare kan leda till att 

mobbning och kränkande behandling minskar. Genom att kontinuerligt beröra ämnen som rör 

likabehandling kan det tolkas som att hela elevgruppen stärks. Enligt Flygare och Johansson 

(2016) är det av vikt inom Friendsprogrammet att lyfta ämnen som möjliggör att elevers 

kunskap kring kränkningar, mobbning, trakasserier och diskriminering ökar (a.a.). Mot 

bakgrund av detta är det rimligt att hävda att Åkerskolan arbetar i enlighet med 

Friendsprogrammet (jfr bilaga 1), trots att detta är något som respondenterna anger att de gjorde 

även innan programmets införande. 

 

På den interpersonella nivån återfinns även ett trygghets- och likabehandlingsarbete som till 

viss del gör eleverna delaktiga i hur skolans verksamhet bedrivs. Dessa insatser genomförs i 

form av elev-, mat, miljö- och kamratråd. Samtliga respondenter anger att de arbetar för att göra 

eleverna delaktiga i verksamheten. De beskriver även att de tror att eleverna känner sig 

delaktiga, även om respondenterna kontinuerligt behöver påminna och visa eleverna när de är 

delaktiga. Detta kan tolkas som att Åkerskolan aktivt arbetar för elevernas delaktighet, vilket 

även det anses ligga i linje med Friendsprogrammets tänkta arbetssätt (jfr Flygare och 

Johansson, 2016). 

 

6.1.3 Individuell nivå 

Åkerskolan använder sig av akuta insatser genom att direkt agera när mobbning och 

kränkningar sker samt bedriver även ett trygghetsarbete som innebär att den enskilde eleven 

rapporterar till en vuxen när mobbning eller kränkande behandling skett: 
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IP3: Hör man minsta lilla så kollar man av. Det gör också att eleverna känner en 

trygghet att det alltid är någon som hör och ser och att vi tar tag i saker direkt när 

det händer. 

 

IP2: Ja det kan dom, vi uppmanar dom att hämta en vuxen och jag tycker att dom 

gör det. Det är väldigt sällan som det blir att ingen har sagt någonting, jag kan inte 

ens komma på det. Sen såklart, det är inte att helt perfekt, jag tror att det säkert 

händer. Men dom är jätteduktiga på det och även dom små kan komma såhär 

supergulligt hand i hand / vi är osams, hjälp oss /. 

 

Citaten illustrerar hur Åkerskolans arbetssätt gestaltar sig på individuell nivå. Genom en direkt 

reaktion från vuxna kan det tänkas utge ett resultat som gör att eleverna blir medvetna om vad 

som är rätt och fel och får lära sig att förstå vad deras handlingar ger för konsekvenser. Detta, 

samt att klasslärarna upplever att eleverna vågar rapportera till en vuxen när någon incident har 

skett, tolkar vi kan utgöra en ökad trygghet på skolan för eleverna (jfr Flygare och Johansson, 

2016). Ovanstående insatser och trygghetsarbete är någonting som Åkerskolan arbetade med 

innan Friendsprogrammet implementerades men går dock i linje med Friendsprogrammets 

tänka arbetssätt (jfr bilaga 1).  

 

6.2 Klasslärarnas inställning till Friendsprogrammet 
Lärares inställning till ett antimobbningsprogram är avgörande för hur det används i 

verksamheten (Goncy, et al., 2015). Nedan följer därför en redogörelse för klasslärarnas 

inställning och erfarenheter av Friendsprogrammet och hur det tolkas påverka dess utförande.  

 

6.2.1 Positiva erfarenheter  

Respondenterna lyfter vissa positiva erfarenheter med användandet av Friendsprogrammet. De 

anger att Friendsprogrammet bidragit till att schemalagda träffar för all personal på skolan 

strukturerats ytterligare. Vid träffarna diskuteras olika ämnen och frågor som rör kränkande 

behandling, mobbning och andra relaterade teman, vilket enligt respondenterna bidrar till en 

samsyn då även personal utan lärarutbildning inkluderas. Även kartläggningar samt att 

Friendsprogrammet knyter an till vissa delar i läroplanen framhävs som positiva. Dock anger 

IP3 att hon inte är inläst på Friends, och vad deras arbetssätt innebär vilket gör att hon inte kan 

relatera till positiva erfarenheter av Friendsprogrammet ännu. Ovanstående erfarenheter 

illustrerar att Friendsprogrammet bidragit till att hela skolans personal lättare kan enas i hur de 

gemensamt ska arbeta mot mobbning och kränkande behandling och antas utgöra 

förutsättningar för att hela personalen ska arbeta på ett likartat sätt. Ovanstående tolkas visa att 

Friends syfte till viss del har uppnåtts då de avser att ge skolor verktyg att bedriva ett 

framgångsrikt likabehandlingsarbete samt att personalen ska ha ett gemensamt förhållningssätt 

för hur mobbning och kränkande behandling ska hanteras och motverkas (jfr 

Diskrimineringslagen, 2008; Flygare och Johansson, 2016; Skollagen, 2010). Trots dessa 

positiva faktorer återkommer respondenterna genomgående till att detta kunde ha åstadkommits 

utan Friendsprogrammet. 

 

6.2.2 Negativa erfarenheter 

Respondenterna lyfter även negativa erfarenheter av att använda Friendsprogrammet. De 

beskriver att beslutet att införa Friendsprogrammet inte togs av personalen eller ledningen på 

skolan, utan på kommunnivå. Inställningen till beskedet varierade, IP2 anger att programmets 

införande togs emot med både positivitet och negativitet. IP3 uppger att hon anser att varje 

enskild skolas behov bör beaktas vid ett beslut som avser om ett antimobbningsprogram ska 
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implementeras eller inte. Dessa uttalanden visar att beslutet att införa ett 

antimobbningsprogram inte var väl förankrat på Åkerskolan. Vi tolkar att detta är något som 

kan ha lett till att klasslärarna fått en negativ inställning till Friendsprogrammet. Detta anses 

kunna relateras till att Skolverket (2011) anger att det kan finnas ett motstånd hos skolpersonal 

att använda ett antimobbningsprogram där beslutet att införa ett sådant inte tagits gemensamt.  

 

Respondenterna anser vidare att det inte fanns ett behov av att införa ett antimobbningsprogram: 

 

IP2: Alltså vi hade ju en plan, vi hade våra tvärgrupper och vi har våra 

samarbetsövningar som vi gjorde stadigvarande… vi hade och har också en 

ganska bra plan för hur vi ska jobba. Det [Friendsprogrammet] är väl helt okej, 

det är ju inte så att man säger nej till det. Men jag upplevde inte att vi hade något 

jättebehov av att införa ett antimobbningsprogram, nej. 

 

IP3: Ja, alltså egentligen ska man fråga varför vi inte använder det? Jag tror att 

det har att göra med att antimobbningsarbetet fungerar bra här, då känner vi inte 

ett behov av att göra dom här övningarna, utan att så länge det löper på, även om 

vi jobbar förebyggande, det förebyggande är just att vi är på eleverna så fort det 

händer någonting. Vi stävjar det innan det har eskalerat. 

 

Citaten ovan visar att respondenterna inte ansåg sig vara i behov av ett antimobbningsprogram 

då de redan hade ett väl fungerande antimobbningsarbete. Det illustrerar även att de anser sig 

ha ett fungerande arbete idag vilket kan härledas till att Friendsprogrammet inte används. Detta 

kan således tolkas vara en bidragande orsak till klasslärarnas negativa inställning och att de 

därför inte valt att närmare sätta sig in i de temaböcker och diskussionsmaterial som Friends 

tillhandahåller (jfr Goncy et al., 2015).  

 

Vad gäller utbildningarna upplever respondenterna överlag utförandet och innehållet av dessa 

som negativa. IP3 anger dock att hon har en förståelse för att det är svårt att genomföra 

utbildningarna på ett innovativt och utvecklande sätt. Respondenterna upplever att 

utbildningarna inte gett någon fördjupad kunskap om mobbningsrelaterade ämnen och IP3 

anser även att utbildarna från Friends talade till respondenterna på samma sätt som till eleverna. 

Hon anser att nivån bör anpassas efter vilken åldersgrupp som föreläsningen avser. Dessa 

negativa aspekter illustreras genom följande citat: 

 

IP3: … hon [utbildaren från Friends] pratade på en väldigt låg nivå mot oss 

vuxna, det var på samma nivå som inför eleverna. Man kanske borde skifta lite 

i hur man pratar när man pratar med vuxna. Att man tänker att nu är det ändå 

vuxna som jag föreläser för.  

 

IP2: Jag tycker inte att dom [utbildningarna] har varit jättebra. Första 

utbildningen kom dom [utbildarna från Friends] lite sent, dom var inte 

förberedda på att vi enbart var tre stycken vilket dom sa hundra gånger / “nu är 

ni så få” /. Det var tråkigt, tycker jag. Sen hade vi ju en utbildning i år där vi 

pratade om normer, det var helt okej, men det var inte någonting nytt som man 

aldrig hade hört förut. 

 

Ovan citat belyser att klasslärarnas upplevelser av utbildningarna är negativa då de inte var 

utvecklande, eftersom att de innehållsmässigt inte ansetts ha anpassats efter respondenternas 
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ålder och kunskapsnivå. Detta kan således vara ett uttryck för att respondenternas engagemang 

till Friendsprogrammet påverkats ytterligare i negativ bemärkelse.  

 

IP1 lyfter även införandet av Friendsprogrammet i ekonomiskt hänseende och menar att 

resurser kunde lagts på någonting annat. Hon menar att “... man skulle kunna göra en liknande 

grej utan Friends”. Finansiering av antimobbningsprogram kan anses vara positivt men om 

beslutet inte är förankrat hos skolpersonalen samt om en skola redan anser sig ha ett fungerande 

antimobbningsarbete, kan det bidra till att finansiering ses som en negativ faktor. Utifrån detta 

kan det ses som att klasslärarna redan innan den allra första utbildningen hade en negativ syn 

på Friendsprogrammet, vilket kan vara svårt för utbildningspersonalen från Friends att förändra. 

Men om pedagogerna från en början fått ett bättre intryck av utbildningarna hade det eventuellt 

bidragit till en mer positiv inställning. Sammanfattningsvis har lärarna både positiva och 

negativa erfarenheter av Friendsprogrammet, men det är de negativa erfarenheterna som tolkas 

bidra till att de idag inte använder Friendsprogrammet i någon större utsträckning (jfr 

Skolverket, 2011).  

 

6.3 Förutsättningar som utgör ett framgångsrikt antimobbningsarbete 
Nedan presenteras och analyseras Åkerskolans klimat, klasslärarnas handlingsutrymme samt 

på vilket sätt de arbetar med en hela-skolan-ansats och tydliga insatskedjor vid akuta 

situationer, vilka är faktorer som mer eller mindre påverkar huruvida ett antimobbningsarbete 

är framgångsrikt (jfr Skolverket, 2011). 

 

6.3.1 Handlingsutrymme 

De tre respondenterna har arbetat under olika lång period på Åkerskolan. IP1 har arbetat på 

skolan sedan augusti 2014 med undantag för en föräldraledighet. IP2 har arbetat på skolan i sex 

år och IP3 började i augusti 2016. Åkerskolan är en liten skola med cirka 60 elever där rektorn 

arbetar på flera skolor. Under intervjuerna framkommer att respondenterna tillsammans bildar 

ett arbetslag och samtliga uppger att de tycker att samarbetet mellan dem fungerar bra. Det 

framkommer att de diskuterar och stöttar varandra dagligen samt att de går in och täcker upp 

för varandra vad gäller exempelvis undervisning i de fall det behövs. De anger att samarbetet 

med övrig personal också är välfungerande. Samtliga klasslärare uppger under intervjuerna att 

de själva beslutar hur de vill att antimobbningsarbetet bedrivs på skolan och att de inte upplever 

sig styrda av Friendsprogrammet eller skolans organisation. Respondenterna beskriver att 

vägen från idé till beslut går snabbt, och att de genomför de förändringar som anses behövas. 

IP1 beskriver även att: 

 

Vi [klasslärare] jobbar väldigt mycket tillsammans och jag upplever att vi 

påverkar och är med och bestämmer det som passar bäst för oss… så att rektorn 

bestämmer inte vad vi ska göra. 

 

Citatet illustrerar att respondenterna tillsammans har en stor inverkan på beslut som tas inom 

Åkerskolan, och har således även en stor inverkan på hur antimobbningsarbetet bedrivs. Detta 

kan jämföras med vad Svensson et al. (2008) beskriver om yrkesverksammas 

handlingsutrymme. Författarna anger att yrkesprofessionellas handlingsutrymme ofta varierar 

beroende på hur skolans organisation ser ut (a.a.). Klasslärarnas utsagor tyder på att de har ett 

stort handlingsutrymme på grund av att de inte är särskilt styrda av skolans organisation, utan 

har stor frihet i att besluta själva hur de vill att arbetet mot mobbning och kränkande behandling 

ska gå till. De har heller inte ett stort arbetslag där flertalet personal ska vara med och besluta 

kring förändringar, vilket vi anser kan leda till snabbare beslutsvägar – samt ett större 

handlingsutrymme. Att lärarna upplever samarbetet sinsemellan fungera bra kan ses som en 
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bidragande faktor till deras handlingsutrymme. Svensson et al. (2008) anger att 

yrkesverksamma nyttjar sitt handlingsutrymme på olika sätt beroende på hur stor erfarenhet den 

enskilde har. Att klasslärarna arbetat tillsammans under en kort tid och att två av respondenterna 

är relativt nya på skolan tolkas inte påverka deras handlingsutrymme negativt. Detta då samtliga 

respondenter anger att deras samarbete fungerar bra. Stöttningen och det goda samarbetet tolkas 

vidare ha bidragit till ett gemensamt handlingsutrymme där klasslärarna sinsemellan bestämmer 

hur antimobbningsarbetet ska bedrivas, utan någon större påverkan från varken skolans 

organisation eller Friendsprogrammet. 

 

6.3.2 Skolklimat 

Skolklimatet är vidare en faktor som kan utgöra en förutsättning för att bedriva ett 

framgångsrikt antimobbningsarbete (Skolverket, 2011).  

 

Interpersonella relationer 

Samtliga respondenter återkommer genomgående till positiva faktorer med att Åkerskolan har 

ett lägre elevantal och menar att det bland annat utgör förutsättningar för att främja och stärka 

goda relationer inom skolan. Elever och lärare får större möjligheter att lära känna samtliga på 

skolan och genom det låga elevantalet umgås eleverna mer klassöverskridande med varandra. 

Respondenterna upplever även att skolan genomsyras av en tolerans och respekt för varandra 

olikheter, både mellan skolpersonal och elever och mellan elever. Respondenterna beskriver 

även att de upplever att eleverna vågar rapportera till en vuxen om någon incident av mobbning, 

kränkningar eller trakasserier har skett på skolan. De beskriver även vikten av att dels lära känna 

eleverna och dels stötta dem vid eventuella sociala problem. Nedan illustreras elevernas relation 

till varandra i följande citat: 

 

IP3: Det fungerar väldigt bra med samarbete, både klassöverskridande och i 

klassrummen. […] eleverna är väldigt inställda på att hjälpa varandra och vet 

vilken grupp dom tillhör… eftersom vi har samma grupper i hela deras skolgång 

så blir det en trygghet för dom […] att arbeta åldersöverskridande blir naturligt 

vilket också genomsyrar rasterna, man ser också att barn i alla åldrar leker med 

varandra. Till exempel när dom spelar King här ute så är det årskurs ett och det är 

årskurs sex som spelar tillsammans, även på fotbollsplanen och så, så att dom 

leker mycket tillsammans. 

 

Ovanstående illustrerar att elevernas relation till varandra upplevs som positiva. Att eleverna 

rapporterar incidenter och att klasslärarna är engagerade i elevernas sociala liv tyder även på 

att relationerna mellan klasslärare och elever är av god kvalitet. Kvalitet tolkas även visas då 

Åkerskolan präglas av en respekt för individers olikheter och att eleverna stöttar varandra på 

olika sätt. Sammanfattningsvis anses det finnas god kvalitet i de interpersonella relationerna 

som finns på Åkerskolan och det utgör även en positiv aspekt för skolans klimat (se Bibou-

Nakou et al., 2012, Skolverket, 2011).   

 

Trygghet och säkerhet 

Vidare beskriver respondenterna att de upplever att eleverna känner sig trygga att inte bli utsatta 

för mobbning, kränkning, trakasserier eller våld och hänvisar dels till vad som framkommit i 

Friends kartläggningsresultat och dels till egna upplevelser. Respondenterna beskriver att det 

finns beteenden som ses som oacceptabla på skolan där nolltolerans mot våld framhävs. Detta 

kommuniceras genom att eleverna och lärarna går igenom ett dokument i början av varje läsår 

där regler och olika beteenden som inte är acceptabla finns angivna. Samtliga på skolan får 

skriva under att de läst, förstått och kommer att efterfölja dessa. Nolltoleransen mot våld och 
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andra oacceptabla beteenden kommuniceras även genom att skolpersonalen har en regel att alla 

vuxna alltid måste reagera.  

 

IP2: Oavsett om det är svordomar eller om dom gör någonting tokigt eller alltså, 

ingen, ingen vuxen får gå förbi. Alla måste reagera. 

 

IP3: Hör man minsta lilla så kollar man av. Det gör också att eleverna känner en 

trygghet att det alltid är någon som hör och ser och att vi tar tag i saker direkt när 

det händer.   

 

Ovanstående tyder på att skolpersonalen är konsekventa i sin hantering av incidenter på skolan 

då de är tydliga i sin kommunikation avseende beteenden som inte är acceptabla samt att de 

vuxna alltid måste reagera. Detta kan tolkas vara en orsak till varför eleverna beskrivs vara 

trygga i att inte bli utsatta för mobbning, kränkning, trakasserier och våld på Åkerskolan vilket 

i sig är en förutsättning för ett främjande skolklimat (se Elsaesser et al., 2013). 

 

Akademisk- och social stöttning 

Vad gäller elevernas akademiska utveckling upplever två av respondenterna att eleverna 

generellt är engagerade i sitt skolarbete. IP3 beskriver dock att hon upplever att engagemanget 

varierar mellan eleverna och menar att vissa klasser ofta bytt lärare. Hon anger att vissa elever 

är beroende av att ha en stadigvarande lärare som ser deras utveckling för att deras engagemang 

till skolarbetet ska bestå. IP1 upplever att elevernas engagemang utvecklas genom att läraren 

tar hänsyn till den enskilde elevens specifika förutsättningar och behov genom att eleven 

utmanas utifrån sin egen kunskapsmässiga nivå i skolarbetet. Hon beskriver att normen på 

skolan är att det är ”coolt att göra läxor” samt att det finns en hög nivå av studiemotivation. 

Respondenterna beskriver att de även arbetar för att eleverna ska utveckla självständigt 

tänkande dels genom att eleven är med och påverkar sin individuella utvecklingsplan och dels 

genom att de får skoluppgifter och övningar som främjar detta. Eleverna får även enligt IP1 

redovisa sina färdigheter och kunskaper på varierande sätt utifrån den enskilde elevens behov. 

Vidare har eleverna utrymme att utvecklas socialt genom att de samlas i tvärgrupper där de 

berör ämnen som har ett fokus på konflikthantering, självreflektion, personligt ansvar och etiskt 

tänkande. Sammanfattningsvis upplevs elevernas engagemang och studiemotivation variera 

men respondenterna uttrycker överlag att normen genomsyras av engagemang till studierna. 

Klasslärarna tolkas utifrån ovanstående stötta elevernas sociala- och akademiska utveckling 

genom att bland annat anpassa undervisningen efter den enskilda elevens behov och 

förutsättningar. 

 

Delaktighet i beslutsfattande 

Eleverna på Åkerskolan är delaktiga i beslutsfattande avseende sådant som inte rör de 

kunskapsmässiga kraven genom elev-, mat-, kamrat- och miljöråd. Via kamratråd får de bland 

annat vara med och anordna rastaktiviteter och planera temadagar. IP3 resonerar om 

svårigheterna att få eleverna att förstå sin egen delaktighet. Trots att eleverna har specifika 

forum, i form av klassråd, där deras delaktighet i beslutsfattande är i fokus, är det ändå svårt att 

få eleverna att förstå. IP3 säger ”Men det där måste man förklara väldigt tydligt och påvisa 

varje gång att / “nu var det ni som var med och bestämde här” / ”. Vidare berättar IP1 att trots 

att skolan är styrd av kunskapsmässiga krav för olika ämnen är det ändå av vikt att även göra 

eleverna delaktiga i beslut som rör deras kunskapsutveckling. IP1 menar att elevens 

undervisning är styrd av förutbestämda krav men att det ändå är viktigt att involvera den 

enskilda eleven i hur detta mål ska uppnås utifrån elevens unika behov och förutsättningar. IP2 

har yngre elever (F-2) och hon satte föregående år upp ett personligt mål, att öka sina elevers 
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medvetenhet gällande deras delaktighet i beslut. Hon anpassar alltid skoldagen efter hur 

klassens förutsättningar ser ut: 

 

IP2: Hela skoldagen är ju dom [eleverna] med och påverkar fast dom inte vet om 

det, i och med att man formar skoldagen efter hur gruppen är. Då [föregående år] 

pratade vi mycket om det att / “nu ser jag att ni inte orkar något mer, så då gör vi 

någonting annat istället”/ sen när vi pratade mer om delaktighet på det sättet så 

var det någon som sa / “men vi får ju vara med och bestämma hela tiden” / utan 

att man själv som lärare sätter ord på det. 

 

Citatet illustrerar att klasslärarna kontinuerligt försöker delaktiggöra eleverna i beslutsfattande 

och även göra eleverna införstådda i sin delaktighet. Samtliga respondenter säger att det är svårt 

att veta om eleverna känner sig delaktiga i beslut. Respondenterna för dock ett resonemang om 

hur de kan möjliggöra att eleverna förstår detta vilket kan tyda på att skolpersonal arbetar 

främjande för att eleverna ska ha en känsla av delaktighet i beslut på skolan. Delaktighet är 

ytterligare en framgångsrik faktor för ett positivt skolklimat (se Bibou-Nakou et al., 2012). 

 

Sammanfattning av skolklimat  

Respondenterna beskriver generellt skolans klimat som bra, både bland lärare och elever. 

Skolklimatet beskrivs med ord som ”öppet”, ”prestigelöst” och ”respektfullt”. 

Sammanfattningsvis tolkas Åkerskolans klimat vara positivt. Med bakgrund av 

respondenternas utsagor, som betonar trygga relationer både bland elever-lärare och elever-

elever, tolkas det finnas goda interpersonella relationer inom skolan. Det positiva skolklimatet 

identifieras även genom att lärarna tolkas arbeta främjande för att eleverna ska vara delaktiga, 

och förstå sin delaktighet i beslutsfattande. Lärarna arbetar för att ge stöd åt elevernas 

akademiska utveckling genom att eleverna får redovisa kunskaper på varierande sätt. De arbetar 

även för att eleverna ska utveckla ett självständigt tänkande och de anpassar skoluppgifter 

utifrån den enskilde elevens behov. Att skolklimatet är övervägande positivt synliggörs även 

genom att respondenterna upplever att eleverna känner sig trygga i att inte bli utsatta för 

mobbning, kränkning, trakasserier eller våld. Att skolpersonalen är konsekventa i sin hantering 

av oacceptabla beteenden, samt att eleverna generellt upplevs som trygga på skolan tyder på att 

Åkerskolan genomsyras av normer som består av en nolltolerans mot mobbning, kränkningar, 

trakasserier och våld. Det positiva skolklimatet tolkas, från vår sida, därmed utgöra en 

förutsättning för att kunna bedriva ett framgångsrikt antimobbningsarbete på Åkerskolan (jfr 

Bibou-Nakou et al., 2012; Bradshaw et al., 2014; Elsaesser et al., 2013; Richard et al., 2011; 

Zullig et al., 2011; Mitchell et al., 2010). 

 

6.3.3 Hela-skolan-ansats och en väl genomarbetad insatskedja   

Som nämnts är ett systematiskt arbetssätt en förutsättning för ett framgångsrikt 

antimobbningsarbete och en del i att arbeta systematiskt är att skolan genomsyras av en hela-

skolan-ansats och att skolan arbetar systematiskt i hanteringen av mobbning och kränkande 

behandling (Skolverket, 2011).  

 

Vad gäller Åkerskolans samsyn på mobbning och kränkningar framgår det av intervjusvaren 

att samtliga respondenter, det vill säga klasslärarna, kunde identifiera och skilja på vad 

mobbning, kränkning och konflikt är. Däremot framkommer det svårigheter avseende att 

inkludera all personal på Åkerskolan i antimobbningsarbetet. Under första året med 

Friendsprogrammet medverkade samtliga i skolpersonalen på utbildning, men under år två var 

det enbart tre klasslärare som deltog. Det är enbart en av dessa klasslärare som även medverkade 
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under första året. I och med att de fått ny personal på Åkerskolan efterfrågas utbildning även 

för dem: 

 

IP2: Vi hade önskat att matpersonalen och städpersonalen också hade varit med 

på den här utbildningen. För det var dom första året men nu har vi fått ny personal 

så det hade liksom varit superviktigt att dom var med men dom var inte med. Jag 

vet inte varför. Om det hade varit otydligt exakt vilka som skulle vara med eller 

så. För det är väldigt viktigt att man sitter ner och pratar alla. 

 

Citatet belyser att det finns en vilja att delaktiggöra samtliga i skolpersonalen i 

antimobbningsarbetet. Det kan dock även antas vara ett uttryck för att Åkerskolans organisation 

brister i att skapa förutsättningar för att all personal på skolan ska inkluderas i 

antimobbningsarbetet, då nyanställda inte tagit del av Friendsprogrammets utbildningar. Detta 

kan innebära att alla på skolan inte har liknande utgångspunkter i antimobbningsarbetet vilket 

kan anses vara orsaken till att alla inte kan identifiera vad mobbning och kränkningar är. Vid 

fråga om IP2 upplever att övrig skolpersonal (inte enbart klasslärarna) kan identifiera vad 

mobbning och kränkning är svarar hon att ”Det vet jag inte riktigt, det är jag lite osäker på”. 

Detta, samt att nyanställd skolpersonal inte fått ta del av Friendsprogrammets utbildningar kan 

tolkas vara ett uttryck för att skolan inte genomsyras av en hela-skolan-ansats (se Richard et al., 

2011). 

 

Vad gäller vårdnadshavare och elevernas del i antimobbningsarbetet svarar samtliga 

respondenter att de förstnämnda är bra på att identifiera och kommunicera när mobbning och 

kränkningar uppstår. Även kommunikationen från klasslärarna till vårdnadshavarna upplevs 

som god av respondenterna. Samsyn på mobbning och kränkningar varierar dock mellan 

eleverna då respondenterna upplever att de äldre eleverna ”har ganska bra koll” på vad 

mobbning och kränkning är, medan de yngre eleverna (årskurs F-2) inte upplevs besitta 

kunskaper om detta ännu. Vad gäller elevernas del i antimobbningsarbetet framgår det att 

eleverna inte vet om att Åkerskolan arbetar med Friendsprogrammet: 

 

IP2: Vi har nog mer smugit in det för eleverna, liksom vävde in Friends, jag är 

inte säker på att vi ens egentligen nämnt just Friends. […] barnen har inte direkt 

fått någon direkt information av oss. 

 

Ovanstående citat antyder att eleverna inte är inkluderade i Åkerskolans arbete med 

Friendsprogrammet. Detta, samt att eleverna inte kan identifiera vad mobbning och kränkningar 

är tolkas belysa att Åkerskolan inte använder sig av en hela-skolan-ansats som det är tänkt att 

fungera (se Skolverket, 2011). Trots detta inkluderas eleverna i antimobbningsarbetet i viss mån 

genom att de besvarar kartläggningsenkäterna på skolan samt att de får arbeta i tvärgrupper med 

mobbningsrelaterade frågor. Respondenterna har även beskrivit att de upplever att eleverna vet 

att de ska informera en vuxen om mobbning, kränkningar eller trakasserier uppstår.  

 

Av intervjuerna framkommer att Åkerskolan har vissa gemensamma strategier i hanteringen av 

mobbning och kränkningar då de uppger att de har en regel om att alla vuxna alltid måste 

reagera direkt.  Via elevhälsoteam lyfter de förekomsten av mobbning och kränkning som ett 

systematiskt problem och de har även schemalagda träffar för all personal där de berör 

mobbningsrelaterade ämnen. En förutsättning för ett systematiskt arbete och gemensamma 

strategier mot mobbning är även att en skola har en väl genomarbetad insatskedja (se 

Skolverket, 2011). I skolans likabehandlingsplan finns det beskrivningar avseende vad som ska 

ske när kränkningar, hot, trakasserier eller våld uppstår. I samband med detta beskrivs även 
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skolans skyldighet avseende att omedelbart reagera, hur de ska utreda, vidta åtgärder, 

dokumentera samt hur uppföljning ska genomföras. Insatskedjan är utformad i fem steg: 

 

1. Den som först får information om att en elev upplever sig kränkt, trakasserad, hotad 

eller utsatt för våld måste omedelbart säkerställa att eleven är utom fara. 

2. Personal som är med i den första kontakten/ får förstahandsinformation ska göra en 

bedömning om situationen och även tillkalla hjälp vid behov. Situationen ska 

dokumenteras av den förste personen på plats och sedan ska elevens mentor informeras. 

Om det är en händelse av våld eller hot ska även skolledning informeras. 

3. Den förste personen på plats ska skriva en rapport om incidenten. Originalet ska till 

rektor för underskrift och rektorn skickar en kopia till huvudmannen. 

4. Klassföreståndare talar med respektive mentorselev/er samt kontaktar vårdnadshavare. 

5. Incidenten ska följas upp med involverade elever, senast en vecka efter incidenten. Om 

det inte skett en förbättring träffas mentor med elev och vårdnadshavare där det 

diskuteras en överenskommelse om bättring, som sedan följs upp om en månad. Om 

ingen bättring vid denna uppföljning skett, kallas eleven med vårdnadshavare och 

mentor av skolledningen till möte. 

            (Åkerskolans likabehandlingsplan, 2016). 

 

Ovanstående beskrivning från Åkerskolans likabehandlingsplan beskriver en väl genomarbetad 

insatskedja vilket är en förutsättning för att bedriva ett framgångsrikt antimobbningsarbete 

(Skolverket, 2011). Dock skiljer sig respondenternas svar från varandra när de ombeds beskriva 

vad som sker när en mobbnings- eller kränkningssituation uppstår på Åkerskolan. IP1 och IP2 

som har arbetat längst på skolan beskriver till större del den ovanstående insatskedjan medan 

IP3 som enbart arbetat på skolan under en termin har svårigheter att beskriva rutinerna i sin 

helhet. Samtliga beskriver att det är klasslärarna på skolan som får ansvara för rapportering och 

uppföljning vilket inte är i enlighet med likabehandlingsplanen: 

 

IP2: […] det är klart att dom [matpersonalen] skulle gå emellan om det var något 

akut, det litar jag fullt på att dom gör eller skulle göra. … men däremot att dom 

rapporterar till oss då. 

 

IP3: Oftast blir det läraren som ändå får hålla i trådarna och reda i det [akuta 

händelser]. (jfr andra och tredje steget i likabehandlingsplanen ovan).  

                    

Trots att Åkerskolans insatskedja såsom den beskrivs i likabehandlingsplanen tydliggör all 

personals ansvar på skolan, anser klasslärarna att det är de som får ta ett större ansvar i 

hanteringen av akuta händelser. Det ska vidare ske en uppföljning senast en vecka efter att en 

incident skett, men IP2 beskriver att den första uppföljningen ska göras ”inom några veckor”, 

IP1 beskriver ”om en vecka” och IP3 nämner ingen uppföljning för eleverna alls. Utifrån 

ovanstående tolkar vi att Åkerskolan har en likabehandlingsplan som utgör goda förutsättningar 

för att arbeta systematiskt mot mobbning, men att den inte efterföljs fullt ut i praktiken. Detta 

tolkas innebära att Åkerskolans antimobbningsarbete inte är systematiskt i alla avseenden då de 

gemensamma strategierna inte efterföljs. Likabehandlingsplanens första och andra steg kan 

även sättas i relation till det som tidigare nämnts om att all personal inte upplevs med säkerhet 

kunna identifiera vad mobbning och kränkningar är. Den första som får information om att 

någon elev upplever sig kränkt, trakasserad, hotad eller utsatt för våld ska säkerställa elevens 

skydd och även göra en bedömning av situationen. Om inte alla på skolan med säkerhet kan 

identifiera mobbning och kränkningar, kan det tänkas finnas risker att både information om- 

och bedömningen av incidenter kan komma att förbises eller feltolkas av viss personal.  
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6.4 Sammanfattande analys 
Föreliggande studies resultat baseras på vad respondenterna angett att de gör i sitt 

antimobbningsarbete, det ska dock understrykas att det inte finns observationsdata eller data 

från Åkerskolans elever som kan styrka resultatet. Sammanfattningsvis framkommer det ändå 

att Åkerskolan inte använder Friendsprogrammet i någon större utsträckning, vilket synliggörs 

genom att de bland annat inte använder sig av det material som Friends tillhandahåller i form 

av temaböcker och diskussionsunderlag. Detta tolkas delvis bero på att lärarna generellt har en 

negativ inställning till Friendsprogrammet. Den negativa inställningen antas grundas i att 

beslutet om att införa Friendsprogrammet på Åkerskolan inte togs av skolpersonalen, utan 

fastställdes på kommunal nivå. Att Friendsprogrammet är sponsrat av en utomstående aktör kan 

även ses som negativt för respondenterna då de anser att denna kostnad kunde finansiera 

någonting annat. Detta då respondenterna anser sig redan ha ett väl fungerande arbetssätt mot 

att förebygga och förhindra förekomsten av mobbning och kränkande behandling, utan 

Friendsprogrammet. Trots att Friendsprogrammet inte används på Åkerskolan i någon större 

grad visar kartläggningsresultaten att Åkerskolans antimobbningsarbete är framgångsrikt. 

Kartläggningsresultaten visar att en större andel elever upplever sig vara tryggare på skolan och 

att det är färre elever som är rädda för att bli utsatta för mobbning och kränkande behandling i 

jämförelse med förra året. 

 

Åkerskolans antimobbningsarbete består av ett trygghet- och likabehandlingsarbete som 

sträcker sig över organisatorisk, interpersonell och individuell nivå. Det är dock svårt att avgöra 

om kartläggningsresultaten kan härledas till Friendsprogrammet eller till Åkerskolans 

antimobbningsarbete i övrigt. Med anledning av detta är det ur ett programteoretiskt perspektiv 

inte möjligt att avgöra vad i Friendsprogrammet som genererar resultat på Åkerskolan, då 

programmet inte används i sin helhet (jfr Bilaga 1 och avsnitt 6.1). Att samtlig personal inte 

medverkat vid Friendsutbildningar samt att eleverna inte informerats om Friendsprogrammet, 

synliggör ytterligare att programmet inte används och det visar även att Åkerskolan inte 

genomsyras av en hela-skolan-ansats. En vidare faktor som leder till att vi tolkar att Åkerskolan 

inte präglas av en-hela-skolan-ansats baseras på att respondenterna är osäkra på om övrig 

skolpersonal kan identifiera mobbning och kränkningar samt att klasslärarna på skolan får ta 

det största ansvaret vid akuta mobbningsincidenter. Klasslärarna på Åkerskolan är delvis 

konsekventa i sin hantering av situationer när mobbning och kränkningar uppstår, då de arbetar 

utifrån att alltid reagera vid oacceptabla beteenden. Dock brister Åkerskolan i att systematiskt 

arbeta med en insatskedja vid akuta händelser. Detta då klasslärarna beskriver olika förfaranden 

vad avser hanteringen och uppföljningen av akuta situationer. I Åkerskolans 

likabehandlingsplan beskrivs en tydlig insatskedja vilket är en god förutsättning för att arbeta 

systematiskt. Dock stämmer likabehandlingsplanen inte överens med respondenternas utsagor 

avseende detta. Att Åkerskolan inte har ett systematiskt förhållningssätt, i form av en väl 

genomarbetad insatskedja och en hela-skolan-ansats, i sitt antimobbningsarbete innebär att de 

inte går i linje med Friendsprogrammet tänka arbetssätt och det synliggör även att 

Friendsprogrammets övergripande mål inte uppfylls (se Flygare och Johansson, 2016). 

 

Det empiriska materialet visar dock att det finns faktorer på Åkerskolan som tolkas bidra till att 

deras antimobbningsarbete är framgångsrikt. Detta då det finns kontextuella faktorer som utgör 

förutsättningar för att en skola ska kunna bedriva ett framgångsrikt antimobbningsarbete. En av 

dessa faktorer är att en skola har ett positivt skolklimat som bland annat präglas av kvalitet i 

interpersonella relationer, god akademisk och social stöttning, att elever känner sig delaktiga i 

beslutsfattande samt att de upplever sig trygga i att inte bli utsatta för mobbning, kränkningar, 

trakasserier och våld. Empirin tyder på att Åkerskolans klimat omfattas av samtliga 
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ovanstående kriterier i positiv benämning. Handlingsutrymme är en vidare faktor som påverkar 

ett antimobbningsarbete och Åkerskolans klasslärare upplever sig ha stora möjligheter att ha 

inverkan på beslut som tas inom skolans organisation. Detta tolkas bero på att lärarlaget har ett 

välfungerande samarbete samt att de inte är styrda av varken skolans ledning eller 

Friendsprogrammet. Deras handlingsutrymme tolkas utifrån detta vara stort vilket antas 

medföra att de har en stor inverkan på hur Åkerskolans antimobbningsarbete bedrivs. Det stora 

handlingsutrymmet kan å ena sidan vara en positiv förutsättning för ett framgångsrikt 

antimobbningsarbete, men tolkas samtidigt vara en del i att Friendsprogrammet inte används 

fullt ut, vilket kan antas vara en påverkansfaktor till att Åkerskolan inte arbetar systematiskt i 

sitt antimobbningsarbete. Trots detta utgör både skolklimatet och handlingsutrymmet i någon 

mening positiva förutsättningar för ett framgångsrikt antimobbningsarbete på Åkerskolan vilket 

tolkas vara bidragande faktorer till att deras antimobbningsarbete enligt kartläggningsresultaten 

gett en önskad effekt. 

7. Slutsats och diskussion 
I följande avsnitt kommer studiens resultat att diskuteras i relation till aktuell forskning. 

Avsnittet har fokus på vilka faktorer och förutsättningar som påverkar Åkerskolans arbete mot 

mobbning och kränkande behandling. Vidare förs en diskussion avseende studiens metod med 

hänsyn till både negativa och positiva aspekter. Avslutningsvis presenteras förslag till vidare 

forskning. 

 

Sammanfattningsvis har föreliggande studie resulterat i flera slutsatser. Åkerskolan är inte 

programtrogna till Friendsprogrammet och det är utifrån ett programteoretiskt perspektiv inte 

möjligt att avgöra vad i skolans arbetssätt som är verkningsfullt. Resultatet visar att 

skolpersonalens inställning i kombination med deras handlingsutrymme påverkar i hur stor 

utsträckning Friendsprogrammet används på Åkerskolan. En vidare slutsats är att Åkerskolan 

inte genomgående arbetar systematiskt i sitt antimobbningsarbete och det synliggörs då den inte 

genomsyras av en hela-skolan-ansats och då skolpersonalen inte efterföljer den insatskedja som 

författats i deras likabehandlingsplan. Trots att Friendsprogrammet inte implementerats fullt ut 

har Åkerskolan ett fungerande antimobbningsarbete vilket synliggörs genom att 

kartläggningsresultaten bland annat visat att en större andel elever känner sig tryggare när de 

vistas i skolan. Att Åkerskolan i vissa led arbetar systematiskt, utgör tillsammans med 

Åkerskolans positiva skolklimat och lärarnas handlingsutrymme, framgångsrika förutsättningar 

för Åkerskolans arbete mot mobbning och kränkande behandling (jfr Svensson et al., 2008; 

Bibou-Nakou et al., 2012; Skolverket, 2011). 

 

Att Åkerskolan inte använder sig av Friendsprogrammet i någon större utsträckning härleds 

som tidigare nämnt till flera faktorer. Att det finns ett motstånd hos skolpersonalen att använda 

Friendsprogrammet samt att utbildningarna inte är anpassade efter skolpersonalens befintliga 

kunskaper, går inte i linje med vad forskning menar är viktiga faktorer vid implementering och 

användandet av ett antimobbningsprogram (jfr Skolverket, 2011). Att finansiera ett 

antimobbningsprogram till en skola som inte delaktiggjorts i beslutet kan utifrån studiens 

resultat anses vara problematiskt. Detta då resurser investeras på någonting som inte används 

fullt ut. Från vår sida riktas även kritik till att skolpersonalens åsikter inte inhämtades vid 

beslutet att införa Friendsprogrammet. Detta då vi anser att klasslärarna har en unik kunskap 

om skolans behov och förutsättningar, eftersom det är de som utför det praktiska arbetet mot 

mobbning och kränkande behandling. Argumentet att klasslärarna har en unik kunskap härleds 

även till att respondenterna upplever att eleverna känner sig trygga i att ta stöd från lärare vid 

mobbningssituationer. Även att skolan är liten med ett fåtal elever och att det beskrivs finnas 

goda interpersonella relationer inom skolan. Elevernas trygghet med- och att de tar stöd av 
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lärarna kan möjliggöra att lärarna får kunskap om hur de ska bedriva sitt antimobbningsarbete. 

Ett resonemang från vår sida är därför att lärarna besitter en unik kunskap om skolans behov 

och förutsättningar utöver den information som framkommer av kartläggningsresultaten från 

Friends. Trots att klasslärarna inte hade något inflytande över införandet av 

Friendsprogrammet, har de en stor påverkan avseende hur antimobbningsarbetet bedrivs på 

grund av deras handlingsutrymme. Klasslärarna har anammat de delar av Friendsprogrammet 

som de anser är fungerande, såsom kartläggningarna. Åkerskolans antimobbningsarbete anses 

därför till viss del bedrivas i enlighet med Friends tänkta arbetssätt (se Damber, 2012).  

Resultatet tyder på att Åkerskolan har en viss systematisk i sitt arbete mot mobbning och 

kränkande behandling men det finns dock som nämnts en medvetenhet från vår sida att detta 

resultat vilar på klasslärarnas utsagor och att observationer av detta inte genomförts. 

Respondenternas utsagor visar även att Åkerskolan inte genomgående arbetar systematiskt i sitt 

antimobbningsarbete. Detta kan bero på att förekomsten av mobbning och kränkande 

behandling, enligt kartläggningsresultaten, inte är omfattande och att de därför inte har ett större 

behov av att systematisera sitt arbete ytterligare. Det kan även bero på att personalgruppen är 

ny, både vad gäller klasslärare, bespisnings- och städpersonal, vilket kan ha lett till att rutiner 

och fördjupning på skolan eventuellt inte har prioriterats i ett första skede. Att personalgruppen 

är ny och att större delen av personalen bytts ut det senaste året kan även i sig påverka att 

Friendsprogrammet inte används i någon större utsträckning. Ny personal kan tänkas prioritera 

att exempelvis lära känna sina elever, kollegor och göra sig bekant med skolan, innan tid avsätts 

för att fördjupa sig i antimobbningsarbetet. Om detta är fallet kan användandet av 

Friendsprogrammet och det systematiska förhållningssättet i antimobbningsarbetet härledas till 

organisatorisk nivå då resurser i form av tid inte avsatts till att ny personal ska utbildas, erhålla 

kunskap och fördjupa sig.  

 

7.1 Metoddiskussion 
Inledande kritik riktas mot att det inte går att dra några slutsatser avseende hela skolpersonalens 

uppfattning och upplevelser av Friendsprogrammet och hur det används i verksamheten då det 

endast fanns möjlighet att intervjua de tre klasslärare som finns på Åkerskolan. Hade samtlig 

personal intervjuats hade en mer rättvis bild över situationen kunnat framkomma i studiens 

resultatavsnitt. Däremot är det möjligt att intervjuer med samtliga personal inte hade varit 

genomförbart på grund av den begränsade tidsperiod som studien författades under. 

Klasslärarnas uppfattning av Åkerskolan har trots detta gett en nyanserad bild av skolans 

antimobbningsarbete i sin helhet.  

 

En pilotintervju hade eventuellt möjliggjort intervjuer av högre kvalitet då det hade skapat ett 

tillfälle för omformuleringar och förtydliganden av vissa intervjufrågor i intervjuguiden (se 

Bryman, 2011). På grund av tidsbrist fanns det inte möjlighet att genomföra en sådan. Däremot 

lästes hela intervjuguiden igenom av studiens handledare innan intervjuerna, vilket ledde till 

viss omformulering av den. Trots att en pilotintervju inte genomfördes, genererade intervjuerna 

användbart material som ansågs heltäckande. En förtjänst med studiens tillvägagångssätt anses 

vara valet att genomföra semistrukturerade intervjuer med klasslärarna på Åkerskolan. Detta då 

intervjuerna resulterade i utförliga och djupa svar, som även kunde vidareutvecklas genom 

följdfrågor. Det anses inte att enkäter skulle ha bidragit med den rika information som 

intervjuerna gav då det inte genom sådana går att ställa följdfrågor på samma sätt som vid en 

intervju. Det rika intervjumaterialet som genererades anses tillhöra en av studiens styrkor. En 

vidare förtjänst anses vara att klasslärarna intervjuades enskilt, då risken att de skulle påverkas 

av varandras svar kunde uteslutas. Vidare underlättade samarbetet med Friends urvalsprocessen 

genom att en Friendsrepresentant bidrog med en lista över skolor som befinner sig i 
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implementeringsförfarandet av Friendsprogrammet. Detta ledde till att tid kunde fokuseras till 

andra delar av studien, istället för till en utdragen urvalsprocess. 

 

7.2 Förslag på vidare forskning 
Av studiens resultat, analys samt diskussion framkommer att skolpersonalen på Åkerskolan 

ställer sig negativa till det faktum att det för dem inte var valbart att implementera 

Friendsprogrammet. Något som har påverkat hur programmet på skolan sedan använts. Utifrån 

detta är ett förslag till vidare forskning att undersöka hur skolpersonal på andra skolor ställt sig 

till implementering av Friendsprogrammet och då särskilt hur deras inställning till programmet 

ser ut, samt hur denna påverkar dess utförande i verksamheten. En större studie skulle kunna 

medföra idéer och förslag på hur Friendsprogrammet kan implementeras utifrån gynnande 

förutsättningar. Ett ytterligare förslag till vidare forskning är att undersöka elevernas 

upplevelser av programmet, allt från temabok till informationsträffar samt skolpersonalens 

utförande med mera. Det anses relevant att inte enbart ha fokus på skolpersonalen då eleverna 

är minst lika delaktiga i antimobbningsarbetet. Denna form av studie lämpar sig möjligtvis inte 

på C-uppsatsnivå utan mer för en mer avancerad studie utifrån ett etiskt perspektiv. Skolan är 

barns och elevers arena och det vore intressant att ta del av deras idéer och tankar kring 

Friendsprogrammet samt förslag på hur programdelar kan utvecklas. Ett tredje förslag är att 

genomföra en studie som fokuserar på skolpersonalens åsikter om de utbildningar som Friends 

genomför. Detta då det i föreliggande studie riktats kritik mot att de inte anpassats efter 

skolpersonalens kunskapsmässiga nivå. En sådan studie kan tänkas bidra med relevant 

information om hur utbildningarna skulle kunna göras mer innovativa och utvecklande för 

personalen som får ta del av dem. Utbildningarna skulle därmed kunna anpassas efter den 

enskilda skolans antimobbningsarbete och ha ett fokus på teman som den specifika skolan anser 

sig behöva mer kunskap om. 
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Bilaga 1  
Logisk modell av Friendsprogrammet  

(se Flygare och Johansson, 2016) 

 

      

NIVÅ 

 

INSATSER & 

AKTÖRER 

 

MEKANISMER 

 

RESULTAT  

 

 
ORGANISATORISK 

 
PRIMÄRA AKTÖRER 

All skolpersonal, 

ledning, elever och 

vårdnadshavare  

 
INSATSER  

Kunskap om det 

förebyggande och 

främjande arbetet. Att 

fortgående stötta 

utvecklingen och 

utformningen av 

likabehandlingsarbetet 

med fokus på skolans 

unika situation utifrån 

forskning och beprövad 

erfarenhet 

 

Trygghetsarbetet 

Innebär att kartlägga, 

följa upp och analysera 

skolans situation med 

hjälp av 

kartläggningsenkäter, 

elev- och 

skolledareträffar. Ger en 

grund för utformningen 

av personalutbildning, 

arbetslagsträffar och 

föräldrautbildning. 

Skol- och 

klassrumsregler formas.  

 

Likabehandlingsarbetet 

Att stärkta 

förutsättningar för 

likabehandling inom 

skolan 

 

Främja lika 

rättigheter/möjligheter 

genom kunskap om 

 
MEKANISMER 

Ett gemensamt 

synsätt, ansvar, 

delaktighet, 

medvetenhet, 

kunskap och en 

känsla av 

inflytande ska 

genomsyra 

ledarskapet, 

kulturen och den 

organisatoriska 

strukturen på 

skolan 

 

Dessa sociala 

mekanismer ska 

forma en enighet 

bland skolpersonal 

och elever och 

även skapa en 

hela-skolan-ansats. 

Detta ska i sin tur 

skapa ett 

handlingsutrymme 

som präglas av att 

personal och elever 

lättare kan hantera 

svårigheter och 

fördela ansvar. 

 
UTFALL 

Friendsprogrammet är 

en bidragande faktor till 

att ge struktur i det 

praktiska arbetet och 

stöd i trygghets- och 

likabehandlingsarbetet  

 
EFFEKTER   

Riskfaktorer och 

hotspots identifieras 

 

Förekomsten av 

kränkningar, mobbning, 

trakasserier och 

diskriminering på 

skolan förändras 

 

Kvalitet i 

interpersonella 

relationer 

 
RESULTAT   

Attityder och beteenden 

på skolan synliggörs 

och förändras 

 

Ökad kunskap om:  

 Orsaker, former och 

förekomst av 

diskriminering och 

kränkande 

behandling  

 Rättigheter och 

skyldigheter  

 Diskrimineringsgru

nderna.  

 Likabehandlingsarb

etet utvecklas 

fortgående  
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normer, lagar och 

diskrimineringsgrunder 

samt kränkande 

behandling 

 

Här framhålls vikten av 

att integrera 

likabehandlingsarbetet i 

skolans praktik 

 

Genom 

mentorsutbildning, 

föräldrautbildning, 

inspirationsföreläsning 

och inspirationsmaterial 

ges även kunskap om 

gruppsykologi och 

ledarskap 

 Både elever och 

personal tar ansvar 

för förändring.  

 Normkritiskt och 

genuspedagogisk 

kunskap utvecklas 

 
PÅVERKAN  

Ett bättre skolklimat, att 

skolan genomsyras av 

en hela-skolan-ansats 

och att skolan 

genomsyras av ett 

inkluderande och 

demokratiskt 

förhållningssätt 

 

 
INTERPERSONELL 

 
PRIMÄRA AKTÖRER 
Skolans klasslärare, 

övriga ämneslärare samt 

elever 

 
INSATSER 

Friends 

utbildningsmaterial, råd 

och stöd leder till att 

förebyggande och 

främjande arbete 

praktiskt tillämpas 

 

Åstadkomma 

medvetenhet avseende 

den egna rollen i arbetet 

med trygghets- och 

likabehandlingsarbete 

 

Gränssättning tillämpas 

mot kränkningar, 

trakasserier samt 

diskriminering på 

skolan 

 

Trygghetsarbetet   

Kartläggning, 

uppföljning och analys 

genomförs efter 

kartläggningsenkäter 

 
MEKANISMER  

Informella sociala 

system och 

administrativa 

system. 

Relationsarbete 

sker mellan elever 

samt mellan lärare 

och elever 

 

 
EFFEKTER 

Hotspots samt 

riskfaktorer identifieras. 

Beteenden avseende 

kränkningar, mobbning, 

diskriminering och 

trakasserier förändras i 

klassen  

 
RESULTAT  

Attityder som funnits 

inom gruppnivån 

synliggörs och 

förändras. Kunskaper 

kring kränkande 

behandling blir större. 

Likabehandlingsarbetet 

utvecklas och 

skolpersonal samt 

elever ansvarar för 

förändring 

 
PÅVERKAN 

Inkluderande 

förhållningssätt 

kännetecknar elevernas 

relationsarbete.  

Mellan pedagog och 

elev förekommer 

bekräftelse och 

erkännande 
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och elevträffar bland 

annat.  

 

Skol- och 

klassrumsregler bestäms  

 

Likabehandlingsarbetet 

Arbeta med 

likabehandling i 

undervisning och 

synliggöra 

värdegrunden genom 

kartläggning och 

åtgärder för att öka 

elevers kunskap om 

mobbning, kränkningar, 

trakasserier samt 

diskriminering. Även 

synliggöra grupptryck, 

roller, normer och 

utmana dessa. 

Främjartekniker 

tillämpas 

Eleverna har inflytande 

och upplever 

delaktighet 

 

Elever och skolpersonal 

har ett gemensamt 

synsätt 

 

 
INDIVIDUELL 

 
PRIMÄRA AKTÖRER  

Den enskilde eleven 

 

INSATSER  

 

Trygghetsarbetet  

 

Akuta insatser 

 

Uppmärksamhet på 

andras mående  

 

Rapportering när 

incidenter sker 

 

Att ta ansvar för en 

trivsel och god atmosfär 

på hela skolan 

 
MEKANISMER 

 

Sociala färdigheter 

och kognitiva 

kapaciteter 

 
EFFEKTER  

Elevernas eget 

ansvarstagande ökar 

 

Elevernas kunskap om 

kräkningar och dess 

konsekvenser ökar  

 

Elevernas medvetenhet 

om hur de själva bidrar 

till att upprätthålla 

normer ökar  

 

Förändrad attityd hos 

den enskilde eleven  

 

Främjandetekniker 

ersätter härskartekniker  

 

Ökad kunskap om 

rättigheter 

Ökat normkritiskt 

förhållningssätt  
 

RESULTAT  

Ökad utveckling av 

etiskt tankesätt  
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Ökad förståelse av egna 

handlingar och dess 

konsekvenser 

 

Ökat förtroende och 

tillit till andra 

 

Ökad trygghet i skolan  

 

Ökad förståelse för 

allas lika värde  

 
PÅVERKAN 

Elevens självbild och 

självkänsla präglas av 

självförtroende, 

självrespekt och 

egenvärde 
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Bilaga 2  

Intervjuguide 
 

TEMAN & FRÅGOR Vad är syftet med 

frågan/frågorna? 

KOMMENTAR 

Bakgrundsfrågor  

 

Hur länge har du arbetat som lärare 

och hur länge har du arbetat som 

det på den här skolan? 

 

Vad har du för klass, vilken/vilka 

årskurser?  

 

Hur många elever respektive lärare 

finns på skolan? Har ni arbetslag? 

Klasstorlek? 

 

 

 

Handlingsutrymme kan 

påverkas av hur länge 

en yrkesverksam varit 

inom verksamheten.  

 

 

Bakgrundsinformation, 

inledande frågor, 

organisation. 

Skolklimat  

 

Hur skulle du beskriva skolans 

klimat?  

 

Har du upplevt någon skillnad i 

klimatet sedan Friends 

implementerades? 

 

Interpersonella relationer  

Finns det några normer/regler om 

hur man är mot varandra på 

skolan?  

 

Hur upplever du att toleransen och 

respekten för varandras olikheter 

är?  

 

Upplever du att det finns en vilja 

hos skolpersonalen att lära känna 

sina elever och även vara till hjälp 

när de uttrycker att de har 

personliga problem? 

 

Trygghet och säkerhet  

Har du något exempel förbjudet att 

göra på skolan?  

 Hur vet man det?  

 

Upplever du att eleverna känner 

sig trygga att inte blir utsatta för 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Få en bild av skolans 

interpersonella 

relationer.  

 

 

Vilka normer finns på 

skolan, hur syns dem, 

är lärarna medvetna om 

dem?  

 

 

 

Finns det tydlig 

kommunikation om vad 

som inte är ett okej 

beteende (våld, 

mobbning, retas, 

utfrysning etc.).  

 

Ett positivt skolklimat  

är en förutsättning  

för ett framgångsrikt 

antimobbningsarbete.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elever-Elever 

Lärare-Elever  
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mobbning och kränkningar när de 

vistas i skolan? 

 

Hur ser skolans inställning till våld 

ut, och hur kommuniceras det? 

 

Akademisk utveckling/stöttning 

Upplever du att eleverna på skolan 

är engagerade i sitt skolarbete? 

 

Brukar du använda dig av 

feedback, på vilket sätt?  

 

Hur arbetar du för att eleverna ska 

utveckla ett självständigt 

tänkande?  

 

Hur arbetar du med att eleverna 

ska utmanas i lärandet utifrån sin 

förmåga?  

 

Social stöttning:  

Finns det på skolan 

lektioner/uppgifter som gör det 

möjligt att eleverna får lära sig 

kring konflikthantering, 

självreflektion, personligt ansvar 

samt etiskt tänkande?   

 

Delaktighet  

Tror du att eleverna känner sig 

delaktiga i beslut som rör dem?  

 

Arbetas det på skolan för att göra 

eleverna mer delaktiga i olika 

beslut?  

 

Hur ser vårdnadshavarnas och 

elevernas inställning till skolan ut 

generellt?  

 

Miljö  

Upplever du att skolan har tillgång 

till tillräckliga resurser, material 

och lokaler? 

 

Hur är den fysiska miljön på 

skolan?  

 

Elevernas känsla av 

trygghet att inte bli 

utsatt för mobbning och 

kränkning.  

 

Elevernas känsla av 

trygghet att inte bli 

utsatta för våld.  

 

Engagemang, 

uppmuntran från 

lärarna.  

 

 

 

(konstruktiv feedback)  

 

 

Akademisk 

stöttning/utveckling 

 

Akademisk 

stöttning/utveckling 

 

 

 

 

Stöttning vad gäller 

utveckling av socialt 

samspel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikation.  

 

 

 

 

(ex. diskussioner, i 

uppgifter).  

 

(Vi tänker att dom kan 

vara på olika nivåer i 

samma klass)  

 

 

 

 

 

 

(aktiviteter, 

undervisning)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisation  

Den fysiska miljön på 

skolan.  
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Hur skulle du beskriva 

skolpersonalens attityder och 

beteende gentemot varandra? Kan 

ni stötta varandra i arbetet?   

Friendsprogrammet  

(Dåtid) 

 

Använde ni något 

antimobbningsprogram på skolan 

innan Friendsprogrammet?  

 

Hur upplevde du införandet av 

Friendsprogrammet?  

 Övrig personal/elever?  

 

Upplevde du att det fanns behov 

av att införa ett anti-

mobbningsprogram?  

 

Genomfördes någon form av 

kartläggning av skolans klimat 

innan införandet?  

 

Vilka bestämde att 

Friendsprogrammet skulle börja 

användas?  

 

Hur upplevde du att 

Friendsprogrammet utbildning 

var? 

 

 

 

Få information kring 

vad som tidigare 

användes. 

 

 

Upplevelser av, och 

attityder till 

Friendsprogrammet  

 

 

Tog skolan reda på 

eventuell förekomst av 

mobbning och 

kränkande behandling 

på skolan innan 

införande av 

Friendsprogrammet. 

 

Var beslutet väl 

förankrat på hela 

skolan?  

 

Inställning 

 

 

 

 

Intervjusvaren kan bidra 

till om skolans 

kartläggningsresultat 

enbart kan kopplas till 

Friendsprogrammet, eller 

om det kan bero på andra 

insatser/program också. 

 

 

 

 

 

 

Friendsprogrammet 

(Nutid) 

 

Används andra insatser/program 

utöver Friendsprogrammet?  

 

På vilket sätt använder du 

Friendsprogrammet i ditt arbete?  

 I din klass/ utifrån utbildning 

och arbetsmaterial?  

 Vad för övningar/insatser har 

du använt/använder i din klass? 

 

Kan du konkret beskriva hur ni 

arbetar efter Friendsprogrammet 

generellt på skolan?  

 

Vad tycker du fungerar bra samt 

mindre bra? 

 

 

 

 

Används endast 

Friendsprogrammet? 

 

 

Identifiera svårigheter 

och möjlighet att 

anpassa in i 

undervisning.  

 

Identifiera eventuella 

skillnader i arbetssättet, 

Utgår läraren från sin 

klass unika 

förutsättning?  
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Upplever du några svårigheter? 

 Om ja, vart vänder du dig då? 

     

Hur ser du på Friendsprogrammet i 

relation till läroplanen?  

 

Vilka resurser krävs för att 

använda Friendsprogrammet?  

 Anser du att dessa finns 

tillgängliga? 

 Har du fått anpassa 

användningen av programmet 

efter de resurser du har att 

tillgå? 

 

Engagemang & inställning 

 

Vad tycker du om 

Friendsprogrammet?  

 

Skillnader  

Upplever du några skillnader i hur 

ni tidigare arbetade mot mobbning 

och kränkande behandling jämfört 

med efter att Friendsprogrammet 

infördes?  

 

Upplever du någon skillnad hos 

eleverna sedan Friendsprogrammet 

infördes samt på skolan generellt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Identifiera om det går 

att använda 

Friendsprogrammet 

utan vidare 

förutsättningar. Har 

Åkerskolan rätt resurser 

för Friendsprogrammet.  

 

 

Få reda på den 

generella inställningen, 

attityder, upplevelser.  

 

 

Var kan lärarna vända 

sig om de behöver stöd i 

sitt användande av 

Friendsprogrammet? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Påverkar skolpersonalens 

engagemang 

implementeringen, 

önskade resultat?  

 

 

 

 

 

 

 

Jämförelse  

(med förra året) 

 

Har ni förändrat något i ert anti-

mobbningsarbete (ex. insatser) 

sedan förra året? 

 Lagt till/tagit bort? 

 Vad beror det på?  

 

Upplever du att förekomsten av 

mobbning och kränkningar på 

skolan har ökat, minskat eller är 

det inte någon skillnad sedan förra 

året?  

 

 

 

Identifiera om de 

anpassat sitt arbete 

utifrån skolans 

situation.  

 

 

 

 

 

Eventuella förändringar.  

 

 

 

Jämföra 

kartläggningsresultat 

mellan år ett och år två. 

 

 

 

 

Likabehandlingsplan  

 

 

 

Identifiera krav utifrån 

lag samt få information 

kring hur den används. 

 

 

 

Upplever lärarna arbetet 

utifrån 

likabehandlingsplanen på 

liknande sätt? 



53 
 

Vad innehåller er 

likabehandlingsplan och vilka är 

med i upprättandet av den? 

 

Hur används den i skolans 

verksamhet? 

 

Hur tycker du att arbetet enligt den 

fungerar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inställning 

 

Systematiskt förhållningssätt  

(Hela-skolan–ansats)  

 

Samsyn på mobbning:  

 

Hur skulle du beskriva vad 

kränkande behandling är?  

 

Hur skulle du beskriva vad en 

konflikt är?  

 

Hur skulle du beskriva vad 

mobbning är?  

 

Upplever du att eleverna har 

kunskap om mobbning och 

kränkningar och kan de identifiera 

mobbning och kränkning när det 

uppstår? 

 

Är vårdnadshavarna delaktiga i 

antimobbningsarbetet?  

 

Gemensamma strategier mot 

mobbning och insatskedja: 

Vad gör du om mobbning och 

kränkning uppstår? 

Vad gör ni som arbetslag 

när  mobbning och kränkning 

uppstår?  

Vad händer efter att en situation 

uppstått?  

 

Hur upplever du att det fungerar? 

(gäller alla tre frågor ovan)  

 

Vilka i skolan är med i arbetet mot 

mobbning?  

 

Undersöka om skolan 

arbeta med en hela-

skolan-ansats.   

 

 

 

 

 

Har de en samsyn på 

vad mobbning och 

kränkningar är?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Har skolan 

gemensamma strategier 

kring hur mobbning 

och kränkning ska 

hanteras på skolan?  

 

 

Har skolan en väl 

genomtänkt 

insatskedja?  

 

 

Att arbeta med en hela-

skolan-ansats (med ett 

systematiskt 

förhållningssätt och väl 

genomarbetat 

insatskedja) utgör 

förutsättningar för ett 

framgångsrikt 

antimobbningsarbete.  

 

 

 

 

 

Hela-skolan-ansats 
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Finns det några skillnader i hur 

man hanterar mobbning och 

kränkningar beroende på vem eller 

vilka som gör det?  

 

 

Väl genomarbetad 

insatskedja  

Handlingsutrymme  

 

Hur upplever du din möjlighet att 

påverka hur du bedriver 

antimobbningsarbete/förebyggande 

arbete nu när ni har 

Friendsprogrammet? 

 

Hur upplever du din möjlighet att 

påverka hur du bedriver 

antimobbningsarbetet utifrån 

skolans organisation? 

 

Få en bild av hens 

handlingsutrymme och 

vad som påverkar det.  

 

Identifiera om 

skolpersonalen 

upplever sitt 

handlingsutrymme på 

samma sätt eller om det 

finns skillnader. 
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Bilaga 3  
Informationsbrev skickat till skolor 

 

Information om samarbetsprojekt mellan Friends och Örebro universitet 

 

Samarbetet mellan Friends och Institutionen för juridik psykologi och socialt arbete vid Örebro 

universitet innebär bl.a. att undersöka hur Friendsprogrammet fungerar i olika skolkontexter. 

För Friends del innebär detta utökade kunskaper om vad skolpersonal uppfattar som t.ex. 

givande, svårt att implementera, lättarbetat, effektivt, resurskrävande etc. Det medför 

värdefulla kunskaper som kan ligga till grund för att på sikt vidareutveckla Friendsprogrammet 

och dess innehåll.  

 

 För universitetets vidkommande innebär avtalet att studenter på C-nivå 

(socionomutbildningen) ges möjlighet att i sitt examensarbete fördjupa sig i frågan hur skolor 

arbetar förebyggande mot olika former av kränkande behandling. Uppsatserna kommer att 

handledas av aktiva forskare med erfarenhet av mobbningsproblematik samt utvärderingar av 

metoder mot olika former av kränkande behandling. Tanken är således att studenter skall 

genomföra s.k. fallstudier på ett antal skolor med varierande förutsättningar.  

 

För att kunna genomföra det planerade arbetet behöver studenterna ges möjlighet att: 

1) Genomföra ett par intervjuer med skolledning och skolpersonal (ej elever) 

2) Få tillgång till skolans enkätresultat från Friends kartläggning. 

 

Om skolan väljer att delta i forskningsprojektet så kommer Friends att delge de aktuella 

studenterna ert kartläggningsresultat, dock inga fritextsvar. I den färdiga uppsatsen kommer 

skolan givetvis att anonymiseras, och inga resultat kommer att kunna härledas till den specifika 

skolan. 

 

Under förra terminen skrevs inte mindre än åtta uppsatser på det aktuella området. 

Inriktningen på uppsatserna kan komma att variera, men de ska ha inriktning på det aktuella 

området. 

 

Med vänliga hälsningar 

Erik Flygare & Björn Johansson - Forskare vid Örebro universitet 

Jacob Flärdh Aspegren, FoU-chef, Friends 

Frida Warg, Metodansvarig, Friends 

Vid frågor, kontakta frida.warg@friends.se 

mailto:frida.warg@friends.se
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Bilaga 4  
Samtyckesblankett 

 

Genom att skriva under denna blankett samtycker jag till att medverka i studien och jag har 

blivit informerad och förstått följande:   

 

 Studiens övergripande syfte är undersöka din och dina kollegors uppfattning om 

Friendsprogrammet och hur du/ni upplever att arbetet med det fungerar på er skola.  

Vidare kommer studien också beakta eventuella förändringar i skolans arbetssätt och 

förutsättningar att arbeta mot mobbning och kränkande behandling. 

 Deltagande i studien är frivilligt och jag kan när som helst avbryta min medverkan 

utan negativa konsekvenser eller följder.  

 Uppgifter som framkommer under intervjun kommer inte att föras vidare och ditt 

namn samt skolans namn kommer att anonymiseras genomgående i studien.  

 Personliga uppgifter kommer att bevaras på ett sätt som gör att obehöriga inte kan ta 

del av dem.  

 Information från intervjuerna kommer enbart läsas av oss och vår handledare.  

 Den slutgiltiga versionen av studien kommer publiceras offentligt. Du kommer kunna 

ta del av den på http://www.diva-portal.org. Vid efterfrågan kan även en kopia skickas 

till dig via mail.  

 

 

Ort och Datum 

 

 

____________________________________ 

 

Respondent  

 

 

_____________________________________ 

 

Studenter 

 

 

_____________________________________ 

 

 

 

 


