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Sammanfattning  
Syftet med studien är att undersöka skolkuratorers förutsättningar till att arbeta mot 
kränkningar och mobbning på nätet i grundskolans förskoleklass till årskurs sex. Studien 
belyser hur deras juridiska och organisatoriska förutsättningar påverkar handlingsutrymmet att 
arbeta mot kränkningar och mobbning på nätet, samt även hur skolkuratorer bedriver det 
förebyggande och åtgärdande arbetet. Datainsamlingen har skett genom semistrukturerade 
kvalitativa intervjuer med sex stycken skolkuratorer. Studiens resultat visar att 
skolkuratorerna upplever och beskriver arbetssättet mot kränkningar och mobbning på nätet 
olika. Slutsatsen är att skolkuratorerna har samma juridiska förutsättningar, dock finns 
skiljaktigheter mellan skolkuratorernas organisatoriska förutsättningar att arbeta förebyggande 
och åtgärdande. Avsaknad av preciserad lagstiftning och riktlinjer gällande hur arbetet ska 
bedrivas leder till att skolkuratorerna har ett brett handlingsutrymme inom organisationen att 
själva utforma arbetet mot fenomenet, på basis av det egna intresset. Samverkan med elever, 
föräldrar och andra aktörer sker i syfte att sprida kunskap om säkert internetanvändande. 
Studien syftar till att uppmärksamma det sociala arbetet inom skolan, eftersom det är ett 
outforskat område gällande specifikt skolkuratorers arbete mot kränkningar och mobbning på 
nätet. För att fylla kunskapsluckan är det centralt att skapa förståelse för vilka förutsättningar 
de har att bedriva arbetet mot kränkningar och mobbning på nätet. 
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Abstract 
The aim of the study is to investigate school counsellors’ conditions to work against 
victimization and bullying online in primary school, from pre-school class to grade six. The 
study highlights how their organizational and legal prerequisites influence their scope of 
action in social work for working against online victimization and bullying, and how school 
counsellors work preventative and remedial. Data collection has been done through semi-
structured qualitative interviews, with six school counsellors. The result of the study show 
that they experience and describe different approaches to the phenomenon. The conclusion is 
that school counsellors have the same legal conditions, but there are some differences 
between the school counsellors’ organizational conditions about the preventive and remedial 
work. The lack of specific legislation and guidelines provides a broad scope of action in the 
social work within the organization to frame their own work against the phenomenon, based 
on their own interests. Collaboration with students, parents and other actors takes place in 
order to spread knowledge of safe internet use. The study aims to draw attention to social 
work within the school. In addition, it is an unexplored area of specific school counsellors 
work against victimization and bullying online. In order to fill this knowledge gap, it is crucial 
to create an understanding of the conditions for being engaged in the fight against 
victimization and bullying online. 
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Inledning  
Youtube, Instagram och Snapchat är bara några få av de sociala medier som skolelever i 
Sverige använder idag (Alexanderson & Davidsson, 2015). Under de senaste åren har barns 
mobilanvändande ökat markant. Majoriteten av barn från tio års ålder har en egen 
mobiltelefon med god tillgång till internet dygnet runt. Över 80% av dessa barn använder 
sociala medier varje dag (Davidsson & Thoresson, 2017). Internet är uppskattat och ses som 
en självklar del av vardagen. I dag föds barn i Sverige in i denna digitala värld, som är 
lättillgängligt och skapar många möjligheter. Nätet har dock en baksida, då en ökad risk för 
nätmobbning och hot skapas i dessa forum. I jämförelse med den traditionella mobbningen 
som stannar i skolan, följer nätmobbningen med hem och finns med barnet dygnet runt 
(Secher, 2014). Friends nätrapport (2017) visar att var tredje barn på mellan- och högstadiet 
(10–16 år) blivit kränkt på nätet. Ett av dessa barn som blivit utsatt för kränkningar och 
mobbning på nätet är Fanndis. För henne började nätmobbningen på skolgården. När hon var 
15 år gjorde mobbarna en kränkande film med musik om henne som publicerades på Youtube. 
Fanndis gjorde en polisanmälan och mobbarna blev dömda för kränkningarna. Idag är det 14 
år sedan, men filmen finns fortfarande kvar på internet och kommer kanske finnas kvar där 
resten av hennes liv (Sveriges radio, 2012). Brottsförebyggande rådet, BRÅ, (2012) menar att 
den som utsätts för kränkningar riskerar att drabbas av psykisk ohälsa, medan de som utsätter 
riskerar att utveckla en kriminell karriär. Det finns även samband mellan att bli utsatt för 
mobbning och att begå självmord (BRÅ, 2012). 13-åriga Linn blev utsatt av jämnåriga för 
kränkningar och mobbning på nätet. Hon blev även utsatt för grooming av en äldre man. 
Följden av nätets baksida ledde till att Linn tog sitt liv (Sveriges radio, 2017). 
 
Både Fanndis och Linn blev utsatta för kränkningar och mobbning på nätet i grundskolan. 
Eftersom nätet är en förlängning av skolgården, följer kränkningar som sker där med barnet 
hem, dygnet runt och kan orsaka konsekvenser om vuxna inte skyddar dem och lär dem att 
hantera det. Skolans personal har ett ansvar att utreda när sådana situationer uppstår. 
Skollagen (SFS 2010:800) 6 kap beskriver att skolkuratorn är en del av det förebyggande och 
åtgärdande arbetet mot kränkningar och mobbning. Studien belyser hur skolkuratorer bedriver 
arbetet mot kränkningar och mobbning på nätet för yngre barn. Denna studie vill framhäva 
detta problemområde och belysa skolkuratorers arbete mot detta för att på sikt kunna 
motverka att elever utsätts.   
  
Problemformulering  
I en genomgång av tidigare forskning på området framkommer det att skolkuratorns roll är 
central i arbetet mot nätmobbning. De studier som tagits del av visar dock att forskning som 
inriktar sig på hur specifikt skolkuratorer arbetar mot fenomenet främst kommer från USA 
och Kanada. Det finns forskning i Sverige gällande kränkningar och mobbning på nätet, 
däremot uppmärksammas det inte lika mycket kring specifikt skolkuratorers arbete mot 
fenomenet i Sverige. Agatston, Kowalski och Limber (2007) skriver att skolkuratorn behöver 
anamma strategier som både förebygger och tar itu med kränkande behandling och mobbning 
på nätet, eftersom det är en form av mobbning som kryper ner i åldrarna. Förebyggande 
åtgärder skulle då kunna vara att ha tydliga policys och lära ut om fenomenet i undervisningen 
för elever, men också för föräldrar. Av Skollag 6 kap 7§ framgår det att skolor har ett särskilt 
huvudansvar gällande att arbeta mot kränkningar. Utifrån detta är studiens 
undersökningsområde av relevans för socialt arbete då skolkuratorn enligt Skollag 2 kap 25§ 
ska vara utbildad inom socialt arbete och arbeta psykosocialt. Enligt Akademikerförbundet 
SSR (2015) är skolkuratorn ofta utbildad socionom och dennes arbetsuppgifter är att arbeta 
med psykosociala insatser samt arbeta förebyggande gällande skola, fritid och hem. De ska ha 
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kunskap gällande mobbning och ska arbeta både förebyggande och åtgärdande mot sådan 
problematik. Arbetet mot kränkningar och mobbning på nätet är därför en del av 
skolkuratorns arbetsuppgifter, då det har en påverkan på elevernas hälsa, skolgång och 
utveckling. Området behöver studeras för att skapa kunskap om fenomenet. Detta för att fylla 
kunskapsluckan om hur skolkuratorer i Sverige, som har sin förankring i socialt arbete i 
skolans värld, beskriver sitt arbete mot kränkningar och mobbning på nätet (jfr. Rienecker, 
2016). 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka skolkuratorernas förutsättningar att arbeta mot 
kränkningar och mobbning på nätet i grundskolans förskoleklass till årskurs sex. För att uppnå 
studiens syfte har vi utgått från följande frågeställningar: 

- Hur beskriver skolkuratorerna att det förebyggande och åtgärdande arbetet mot 
kränkningar och mobbning på nätet bedrivs? 

- Hur beskriver skolkuratorerna att de juridiska och organisatoriska förutsättningarna 
påverkar deras handlingsutrymme när det gäller arbetet mot kränkningar och 
mobbning på nätet? 

Tidigare forskning & kunskapsläge 
I detta avsnitt redogörs kunskapsläget gällande förekomst av kränkningar och mobbning på 
nätet samt skolkuratorers arbete mot fenomenet. Avsnittet beaktar också frågor gällande 
handlingsutrymme och samverkansmöjligheter. Den forskningsgenomgång som gjorts inför 
studien har påvisat att det finns lite forskning i Sverige om skolkuratorers arbete i allmänhet 
och om hur skolkuratorer arbetar mot kränkningar och mobbning på nätet i synnerhet.  
 
Förekomst av kränkningar och mobbning på nätet 
Dunkels (2008) beskriver att barn i Sverige har stor användning av nätet. Barnen uttrycker en 
positiv bild av nätet genom att det bland annat medför nya vänner. Vidare uttrycker de att 
nätet ger möjlighet att kunna vara anonym och att därmed skapar mod till att kunna uttrycka 
sig på ett annat sätt, i jämförelse med personer som barnet träffar ansikte-mot-ansikte. Flygare 
och Johansson (2013) rapporterar att mobbning och kränkningar på nätet skiljer sig från 
traditionell mobbning. Detta kan exempelvis bero på möjligheten till att förövare kan vara 
anonyma på nätet, vilket inte är möjligt vid så kallad traditionell mobbning. Vid kränkningar 
och mobbning på nätet finns svårigheter för den utsatta att undkomma handlingarna. Publiken 
som bevittnar kränkningarna eller mobbningen är större jämfört med kränkande handlingar 
som exempelvis sker i skolmiljö. Eftersom kränkningarna kan spridas till många personer och 
därmed återupprepas, kan den utsatta uppleva kränkningarna i en högre omfattning då de sker 
på nätet. Det är vanligt förekommande att kränkningar eller mobbning på nätet utförs i grupp. 
Att nätet inbjuder till att kunna utföra kränkningar anonymt kan leda till att trakasserier kan 
utföras i en högre grad i jämförelse med traditionella kränkningar under skoltid, där 
trakasserierna eller den kränkande handlingen har en större chans att bli sedd av skolans 
personal eller av andra elever (Flygare & Johansson, 2013).   
  
Flygare och Johansson (2013) visar att 11% av barn och unga som är utsatta för mobbning i 
skolan, även blir det på nätet. 87% av de elever som utsätts för kränkningar eller mobbning på 
nätet, utsätts även för mobbning eller trakasserier i skolan. Författarna beskriver att 
mobbningen på nätet på så vis är en utökad arena för den traditionella mobbningen som sker i 
skolan. Även Frisén och Berne (2016) skriver att om en elev utsätts för mobbning i skolan 
finns det risk för att eleven blir utsatt på nätet.  
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Barn kan utsättas för kränkningar och mobbning på nätet både i skolan och på fritiden. 35% 
av barn och unga har blivit utsatta för kränkningar via nätet under år 2017 i Sverige. Denna 
siffra har inte ökat eller minskat vid de tre senaste åren enligt mätningarna från Friends 
(2017). 70% av de utsatta känner oftast till vem det är som utfört kränkningarna. 
Kränkningarna sker oftast mellan barn, men det finns även de barn som blir kränkta av vuxna 
på nätet, som exempelvis vid utsatthet för grooming. 10% av barn och unga upplever att de 
blivit mobbade på nätet under år 2017 (Friends, 2017). Det föreligger en högre risk att utsättas 
för kränkningar och mobbning på nätet i takt med att barnen blir äldre. En orsak till detta kan 
vara att barnens tillgång till internet ökar desto äldre barnen blir (Flygare & Johansson, 2013). 
Barn och unga som har god tillgång till mobil, surfplatta eller dator med uppkoppling till nätet 
under flera timmar varje dag, anses tillhöra en riskgrupp för att utsättas för nätmobbning 
(Mishna, Khoury-Kassabri, Gadalla & Daciuk, 2011). Det är vanligt att barn och unga som 
utsätts för kränkningar eller mobbning på nätet inte närvarar i skolundervisningen. 
Anledningen till elevers frånvaro i skolan förklaras till att kränkningar på nätet bidrar till en 
känsla av otrygghet i skolan (Frisén & Berne, 2016). 
 
Beckman, Hagquist och Hellström (2012) menar att utsatthet för kränkningar och mobbning, 
oavsett på vilken arena som det sker på, ofta leder till att barn får psykosomatiska besvär. 
Även internationell forskning påvisar att mobbning har stor påverkan på individen, oavsett om 
den sker i hemmet eller i skolan (DePaolis & Williford, 2014). Det föreligger ett samband 
mellan utsatthet av kränkningar och depressiva symptom (Wang, Nansel & Iannotti, 2010). 
BRÅ (2012) menar att de som utsätter eller utsätts för kränkningar och mobbning riskerar att 
drabbas av psykisk ohälsa eller dras in i kriminalitet. Förebyggande interventioner mot 
kränkningar är således en del av det förebyggande arbetet mot samhällsproblematik, som 
psykisk ohälsa och kriminalitet på lång sikt.  
 
Effektiva interventioner  
Flygare och Johansson (2013) skriver om att relationsfrämjande insatser har särskild effekt 
när det gäller arbetet mot kränkningar och mobbning på nätet. Det grundar sig i att 
relationsarbete, som främjar goda relationer mellan elever och personal på skolan, har 
påvisats bidra till minskad förekomst. Vidare beskrivs även andra strategier för att minska 
förekomst av kränkningar och mobbning på nätet, vilka är: inkludering av elever och personal 
i arbetet mot kränkningar, systematiska kartläggningar och till sist disciplinära åtgärder. 
Frånberg (2013) förespråkar att det relationsfrämjande arbetet är centralt att lära ut i skolan i 
syfte att skapa en trygg miljö i skolan, eftersom det leder till gemenskap och kan förhindra att 
klyftor uppstår mellan elever. Vidare beskrivs det att skolkuratorns del i trygghetsteamet är 
centralt för att effektivisera det åtgärdande mobbningsarbetet genom att arbeta med rutiner, 
vilket även kan leda till ökad kännedom om fenomenet. Beckman (2013) har studerat 
skolsköterskor och skolkuratorers arbete mot kränkningar och mobbning. Studien visar på att 
organisationens arbete gällande mobbning generellt utgår från trygghetsteam. Skolkuratorerna 
och skolsköterskorna kan arbeta som lagmedlem eller ensamarbetare. De som har 
identifierats som lagmedlemmar arbetar förebyggande på en mer övergripande nivå gentemot 
fenomenet och deltar i större utsträckning i trygghetsteamet. Lagmedlemmar arbetar mer 
tillsammans med övrig skolpersonal i jämförelse med de som identifieras som ensamarbetare. 
Den sistnämnda arbetsstilen fokuserar däremot främst på enskilda samtal med eleverna. Detta 
i syfte att skolkuratorerna och skolsköterskorna ska uppfattas som neutrala vuxna gentemot 
elever som utsätts eller utsätter andra för kränkningar eller mobbning. Till skillnad från de 
personal som anses vara lagmedlemmar, ingår inte ensamarbetare i trygghetsteamet, då de har 
en rådande funktion. Skolverket (2013) redovisar att en skolkurator som ingår i ett 
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trygghetsteam ökar möjligheterna till att nå önskat utfall, i jämförelse med de trygghetsteam 
som skolkuratorn på skolan inte ingår i.  
 
Skolkuratorers arbete mot kränkningar på nätet 
Skolkuratorns kontakt med föräldrar där information ges om nätmobbning, är avgörande för 
att motverka nätmobbning. Detta genom att föräldrarna får veta hur de ska prata med sina 
barn kring säkert internetanvändande, men också hur de kan hantera det om deras barn blir 
utsatta eller utsätter andra. Vuxnas kunskap kring teknologi är centralt för att kunna förebygga 
och ta itu med nätmobbning och lära barnen hur de ska hantera internet. Det är av vikt att 
skolkuratorn medvetandegör sig kring att om en elev utsätts för mobbning i skolan, finns det 
en risk att denne även utsätts för kränkningar på nätet (Kowalski, Morgan & Limber, 2012). 
Agatston, Kowalski och Limber (2007) skriver att förebyggande åtgärder skulle kunna vara 
att skolan har tydliga policys och lär ut om fenomenet i undervisningen till elever, men också 
till föräldrar. 
 
Studer och Mynatt (2015) fokuserar på organisationsnivå hur policys och skolkuratorernas 
profession kan påverka nätmobbning. Skolkuratorns roll är central i arbetet mot nätmobbning, 
då denne har professionella kunskaper kring det och skolan har dessutom ett ansvar mot 
mobbning trots att det sker på nätet. Det kan anses som att traditionell mobbning ger barnet en 
frizon att inte utsättas hemma, dock minskas denna frizon vid kränkningar och mobbning på 
nätet. Flera studier visar på att skolkuratorn behöver anamma strategier som både förebygger 
och tar itu med nätmobbning, eftersom utsattheten ger förödande konsekvenser för den 
utsatta, då spridningen på internet oftast blir omfattande (Suniti Bhat, 2008; Sokal, 2012; 
Agatston, Kowalski & Limber, 2007; Davis & Schmidt, 2016; Ockerman, Kramer & Bruno, 
2014; Kowalski, Morgan & Limber, 2012).  
 
Skolkuratorers handlingsutrymme och samverkan 
Isaksson (2014) beskriver att skolkuratorers arbete påverkas av lagar och policys. Deras 
uppgifter kan ringas in genom olika områden såsom förebyggande arbete, individ- och 
gruppanpassat arbete, men också arbetet på organisationsnivå. Andra delar som är centrala i 
arbetet är intern samverkan och handledning till skolpersonal. I dessa menar Isaksson (2014, 
s. 51) att: “Arbetsuppgifterna är påtagligt vagt formulerade, vilket innebär att 
handlingsutrymmet i grunden är stort och därmed är också utrymmet för förhandlingar stort.” 
Vidare beskriver Isaksson (2014) att det formella handlingsutrymmet som skolkuratorer har är 
brett. Trots att handlingsutrymmet är brett är diffusa arbetsbeskrivningar fördelaktigt för deras 
arbete, då de får fritt utrymme att utforma arbetet utifrån skolans organisatoriska 
förutsättningar, vilket gör att skolkuratorers arbete blir olika. Detta påverkar även 
skolkuratorers interna samverkansmöjligheter och det förebyggande arbetets utformning. 
“Sammanfattningsvis tycks upplevda brister i organisering och tillgång till eller brist på 
resurser påverka kvaliteten på samverkansarbete inom skolan liksom möjligheterna att arbeta 
förebyggande” (Isaksson, 2014, s.56). Lagen bistår med diffusa formella ramar kring hur det 
psykosociala arbetet ska utföras och hur skolkuratorn ska arbeta förebyggande. Inom 
organisationen är det också otydliga beskrivningar kring hur arbetet ska gå till. Summan av 
detta är att lagen bidrar till ett brett handlingsutrymme men vaga arbetsbeskrivningar bidrar 
till ett litet informellt handlingsutrymme, vilket gör att skolkuratorns arbete kan utformas på 
olika sätt. Skolkuratorernas handlingsutrymme påverkas även av rektors inverkan på 
arbetsuppgifterna. Skolkuratorerna har ett stort utrymme att själva påverka, men behöver 
förhandla det med rektor (Isaksson, 2014).  
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Skolkuratorers samverkan med föräldrar 
Många barn som utsätts för nätmobbning väljer att inte berätta det för vuxna. Anledningen till 
att barnen väljer att inte berätta om kränkningarna beror på rädsla att inte längre få nyttja 
internet eller att de inte anser sig få stöd från vuxna exempelvis i skolan (DePaolis & 
Williford, 2014). Enligt Friends (2017) har föräldrar ett stort inflytande på barnen, gällande 
hur barnen kommunicerar och förhåller sig till varandra på nätet. Ofta kan barnens agerande 
gentemot andra på nätet spegla liknande bemötande som deras föräldrar uppvisar till andra på 
nätet. De barn som blivit utsatta för kränkningar via nätet och som väljer att berätta om det 
gör det till föräldrar eller andra vuxna som de känner tillit för. 13% av barnen föredrar att 
berätta om kränkningarna för någon personal i skolan (Friends, 2017). Den goda tillgången till 
internet, både i hemmen och på offentliga platser i samhället, kombinerat med föräldrars 
bristande insyn om hur barnen använder sociala medier ökar risken att utsättas eller att bli 
involverad i någon form av kränkande behandling på nätet (Agatston, Kowalski & Limber, 
2007; Holt, Fitzgerald, Bossler & Chee, 2012).  
 
Studier från Suniti Bhat (2008), Sokal (2012), Agatston, Kowalski och Limber  (2007), Davis 
och Schmidt (2016), Ockerman, Kramer och Bruno (2014), Kowalski, Morgan och Limber 
(2012) beskriver att skolkuratorns kontakt med föräldrar där information ges om 
nätmobbning, är avgörande för att motverka nätmobbning. Detta genom att föräldrarna får 
veta hur de ska prata med sina barn kring detta, samt också hur de ska hantera om deras barn 
blir utsatta eller utsätter andra för kränkning eller mobbning på nätet. Samverkan och 
delaktighet mellan skolans personal, elever och föräldrar är enligt Frisén och Berne (2016) 
gynnande faktorer till ett förebyggande arbete mot kränkningar och mobbning på nätet bland 
skolans elever. Även Skolverket (2013) menar att inkludering av föräldrar är en förutsättning 
för att kunna arbeta mot fenomenet. Att utbilda föräldrar mot kränkningar och mobbning har 
dessutom påvisats vara en ännu effektivare intervention i arbetet mot fenomenet. 
 
Då det inte finns så mycket nationell forskning gällande hur specifikt professionen 
skolkuratorer arbetar mot kränkningar och mobbning på nätet, är det därmed centralt att 
belysa det med denna studie. Detta då studier påvisat gynnande faktorer som specifikt 
skolkuratorn kan anamma för att uppnå ett önskvärt utfall av det förebyggande och åtgärdande 
arbetet mot fenomenet. Det blir därmed centralt att undersöka skolkuratorers beskrivna 
förutsättningar och hur de bedriver arbetet mot kränkningar och mobbning på nätet.  

Analysverktyg  
I detta avsnitt kommer studiens analysverktyg behandlas. Det innehåller bland annat relevanta 
föreskrifter, lagrum och policys som ligger till grund för skolkuratorernas arbete gällande 
fenomenet. Teorier som kommer redogöras för är socialekologisk systemteori och 
programteorins aktivitetsmodell. De teoretiska begreppen handlingsutrymme och samverkan 
beskrivs också. 
 
Föreskrifter  
I skolkuratorernas arbete mot kränkningar och mobbning på nätet är Skollag, 
Diskrimineringslag (SFS 2008:567) och Regeringens proposition (2009/10:165) centrala 
verktyg för kommande analys.  
 
Enligt Skollag 1 kap 10§ ska barnets bästa beaktas och enligt Skollag 7 kap 2§ har barn i 
Sverige skolplikt. Enligt Skollag 2 kap 25§ ska varje skola ha en elevhälsa, där bland annat 
skolkurator ingår som ska arbeta psykosocialt med eleverna. Utifrån Skollag 6 kap beskrivs 
det att skolan ska arbeta mot kränkningar och diskriminering. Enligt Diskrimineringslag 1 kap 



6 
 

4§ innebär direkt diskriminering: att någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon 
annan om missgynnandet har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 
eller ålder. Diskrimineringslag 3 kap 16§ hänvisar till att utbildningsanordnare ska utgå från 3 
kap 2–3§§ och ska arbeta aktivt mot kränkningar. Det aktiva arbetet innefattar att 
uppmärksamma risker, orsaker, förebygga, främja, samt göra uppföljningar och att åtgärdande 
arbete ska genomföras skyndsamt utefter tidsram. I Skollag 6 kap 3§ står det: “kränkande 
behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen 
(2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet.”. För att förstå begreppet kränkande 
behandling används Regeringens proposition (2009/10:165) där kränkande behandling 
definieras: “Med kränkande behandling avses ett uppträdande som utan att vara 
diskriminering kränker ett barns eller en elevs värdighet. Uppträdandet ska således inte ha 
samband med någon diskrimineringsgrund.” Vidare förklaras det att det kan handla om både 
fysiska och psykiska negativa handlingar.  
 
I Regeringens proposition (2009/10:165) beskrivs rutinartade åtgärder mot kränkande 
behandling. Det framkommer att skolor i Sverige har problematik kring kränkande behandling 
som stör skolmiljön för både elever och personal. Skollag 6 kap 10§ beskriver att det är alla i 
skolpersonalens ansvar att “anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling.” 
Enligt Skollag 6 kap 6–8§§ menas det att huvudman ansvarar för att skolan ska arbeta mot, 
förebygga och åtgärda kränkande behandling på ett strukturerat sätt utifrån en rutinartad plan. 
Utifrån Regeringens proposition (2009/10:165) har skolan skyldighet att inneha en så kallad 
likabehandlingsplan/trygghetsplan. I den föreliggande studien har begreppet trygghetsplan 
använts, då detta begrepp förekommit i större utsträckning från respondenterna vid 
datainsamling. Skollagen 1 kap 4§ beskriver att skolpersonal ska samverka med elevernas 
familj: “Utbildningen syftar också till att i samarbete med hemmen främja barns och elevers 
allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande 
individer och medborgare”.  
 
Socialstyrelsen och Skolverket (2016) skriver om att de sociala medierna är en del av skolans 
arbetsmiljö. Detta då de sociala medierna innefattar ett område där skolans elever kan uppleva 
kränkningar och trakasserier. Om kränkningarna eller trakasserierna på något sätt påverkar 
elevens skolgång har skolan ett tydligt ansvar att agera enligt lag. Det är ej är någon skillnad 
mellan kränkningar i skolan och på nätet, skolan har ändå ett ansvar (Socialstyrelsen & 
Skolverket, 2016). Även Frisén och Berne (2016) förklarar att det är ingen skillnad på 
skolgården eller nätet, lagen gäller oavsett vart kränkningar och mobbning sker. 
  
Skolkuratorers policydokument 
Utifrån deras policydokument påtalas det att skolkuratorn ska bidra med sina professionella 
kunskaper till skolan. Skolkuratorn är ofta utbildad socionom och dennes arbetsuppgifter är 
att arbeta med psykosociala insatser i jämförelse med annan skolpersonal. Skolkuratorn ska 
arbeta förebyggande gällande skola, fritid och hem. I arbetet krävs självständighet och bred 
kompetens. De ska ha kunskap om mobbningens påverkan på eleven. Skolkuratorn har ansvar 
att arbeta förebyggande och åtgärdande gentemot kränkningar och mobbning. Skolkuratorn 
har även skyldighet att samverka både internt och externt gällande elever på skolan. Det 
nämns dock inget specifikt om kränkningar- eller mobbning på nätet i dokumentet 
(Akademikerförbundet SSR, 2015).  
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Socialekologisk systemteori  
Utgångspunkten i den socialekologiska systemteorin är att miljön och faktorer runt individen 
påverkar denne utifrån olika nivåer, vilka är: mikro-, meso-, exo- samt makronivå. Det skapar 
system där det ständiga samspelet påverkar de olika nivåerna i helhet, från samhället i stort till 
individens utveckling. Den socialekologiska systemteorin består av en modell, som förklarar 
individens utveckling och hur dessa processer och mönster skapar förändring i det totala 
socialekologiska systemet (Bronfenbrenner, 1977).  
 
Mikronivå beskrivs som flera system där individen är central. Mikrosystemen är föränderliga 
och individen ingår i flera sådana. Det system som individen existerar och verkar i är det 
aktuella här och nu. Exempel på mikrosystem är familjen, skolan eller fotbollslaget (Forsberg 
& Wallmark, 2002). I mikrosystemet utvecklas individen i förhållande till den miljö som 
denne direkt befinner sig i (Bronfenbrenner, 1979). Beroende på vem individen interagerar 
med intar denne olika roller, som uttrycks i individens handlingar. Detta är således olika 
delar: individen intar rollen som delges utifrån mikrosystemet, samtidigt som individens roll 
utgör en central del av systemet. Detta påverkas beroende av vilken tid, miljö samt vilka andra 
personer individen interagerar med, som således finns inom mikrosystemen och vad individen 
själv besitter för egenskaper (Bronfenbrenner, 1977).  
 
Mesonivå består av flera mikrosystem. När olika mikrosystem samspelar med varandra bildas 
kontaktvägar, så kallade mesosystem. Detta system utvecklas genom att individen befinner sig 
i en viss miljö under en tidsperiod, som är föränderlig och skapas utifrån kontexten. Det 
utvecklas därmed i samband med individens utveckling och påverkas av andra individer, som 
är aktiva inom de olika mesosystemen (Bronfenbrenner, 1979). Mesosystem kan 
exemplifieras till den kontakt som sker mellan barnets familj, skola eller vänner 
(Bronfenbrenner, 1977). Forsberg och Wallmark (2002) menar att individen själv inte 
nödvändigtvis deltar när de olika mikrosystemen interagerar, men påverkas av dess 
interaktion. Författarna poängterar vikten av att barnets kontaktlänkar fungerar i den kontext 
som barnet befinner sig i. Mesosystemet är således en arena för sammanlänkningar av 
mikrosystem.  
 
Exonivå innefattar den närliggande ekologin där individen inte aktivt deltar och kan därför 
uppfattas som ett utvidgat mesosystem. Exonivå förklaras vara system som har en indirekt 
påverkan på individen, eftersom denna nivå omfattar interaktioner mellan externa system 
kring denne. Exempel på exosystem är området som individen bor i eller vårdnadshavares 
arbete som påverkar barnet genom arbetstider eller lön (Bronfenbrenner, 1977).  
 
Makronivån bygger på mikro- meso - och exosystem, vilket gör att detta övergripande system 
är beroende av de andra systemens existens (Bronfenbrenner, 1979). Makrosystemet 
representerar samhället, vilket innefattar bland annat lagar, politik, ekonomi, den 
övergripande makten i samhället samt kulturers värderingar och normer. Förändringar som 
sker inom detta system kan påverka hela socialekologin på alla nivåer (Forsberg & Wallmark, 
2002). 
 
Eftersom skolkuratorerna ska arbeta psykosocialt används den socialekologiska teorin för att 
belysa deras arbete utifrån olika nivåer och för att skapa förståelse för hur arbetet fungerar på 
mikro-, meso- och makronivå. I denna studie har vi tagit inspiration från Bronfenbrenners 
modell och avgränsat den till valda nivåer. I studien har inte exo-nivån använts som stöd för 
kommande analys, då studien fokuserat på de system som har en direkt påverkan på 
skolkuratorernas gällande deras förutsättningar att arbeta mot kränkningar och mobbning på 
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nätet. Makronivå har definierats som samhällsnivå och organisationsnivå. Mesonivå har 
beskrivits som kontaktvägar och samverkan. Mikronivå har utgått från skolkuratorns enskilda 
arbete. 
 
Programteori - aktivitetsmodellen 
Enligt Flygare och Johansson (2016) är programteori ett användbart analysverktyg för att 
belysa uppfattningar och teoretiska aspekter kring ett fenomen som önskas att förändras. Detta 
för att i grunden undersöka och problematisera hur olika interventioner fungerar och hur olika 
mekanismer antas påverka utfallet av den tänkta interventionen. Syftet är att tydliggöra 
interventionens mekanismer, som gör det önskade utfallet möjligt för att kunna underlätta en 
kommande utvärdering av hur den tillsatta interventionen utförts. Sammanfattningsvis är 
syftet att påvisa: ”…hur programmet fungerar, för vem och under vilka villkor” (Flygare & 
Johansson, 2016, s. 69).  
 
Med stöd av en så kallad logisk modell kan förståelsen för vilka verksamma mekanismer som 
påverkar utfallet uppmärksammas och tydliggöras. Den logiska modellen syftar till att 
tillsammans med andra grundläggande teoretiska aspekter skapa en överskådlig bild av hur 
interventionen är uppbyggd, vad som behöver finnas för att den ska fungera och vilka 
kontextuella villkor som antas påverka interventionen. Det finns olika typer av logiska 
modeller i programteorin, där en av dem är aktivitetsmodellen. Den fokuserar på 
tillämpningen av interventionen och vill ge en tydlig bild av den kommande processen 
gällande själva genomförandet. Det delas in i olika steg, som innefattar en förklaring till 
förutsättningar som behövs för att kunna implementera interventionen utifrån aktiviteter – det 
centrala i modellen är även att belysa de aktiviteter som hör ihop (Flygare & Johansson, 
2016). 

 
Källa: Flygare och Johansson (2016, s.71).  
 
Aktivitetsmodellen används för att analysera arbetssätt och utfall. Utgångspunkter inom 
programteorin är således första delen som handlar om hur arbetssättet är tänkt att utföras, 
vilken innefattar dessa steg: 

-       resurser som exempelvis människors handlingar och organisationens ramar, 
-       aktiviteter som exempelvis hur resurserna används, vilket således resulterar i intervention i 

  syfte att nå ett utfall.  
Den andra delen gällande arbetets utfall, innefattar dessa steg: 

-       effekter såsom exempelvis hur det konkret mätbara initialt påvisas (ytaspekter) 
-       resultat vilket visas genom förändringar i mindre omfattning (processaspekter) 
-       påverkan som yttras i form av mer omfattande förändringar (djupaspekter). 

Utifrån dessa steg kan den logiska modellen påvisa mönster i hur interventionen är tänkt att 
utföras. Det är centralt för teorin att skilja på hur interventionen är tänkt att utföras och hur 
interventionen faktiskt utförs. Det är därför den första delen av modellen först fokuserar på 
tänkta resurser i syfte att undersöka om det är möjligt att genomföra aktiviteterna. När dessa 
två genomförts går det att blicka på effekter, resultat och påverkan, men det är först efteråt 
som det går att utvärdera exakt vad utfallet av interventionen faktiskt blivit. När 
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interventionen ska implementeras ses dessa som önskvärda förutsättningar och mål (Flygare 
& Johansson, 2016). 
  
Programteori med fokus på aktivitetsmodellen är applicerbar i denna studie eftersom vi 
istället för att använda intervention i ett utformat program, uppmärksammar skolkuratorns roll 
i arbetet mot kränkningar och mobbning på nätet. Detta med syfte att undersöka 
skolkuratorernas upplevda förutsättningar samt deras planerade interventioner i syfte att 
minska förekomsten av kränkningar och mobbning på nätet. I studien tillämpas modellen som 
stöd för tolkning och analys i syfte att skapa förståelse för hur skolkuratorers olika 
interventioner gällande arbetet kan tänkas motverka fenomenet. Användningen av 
programteori kan således tjäna som ett analytiskt redskap för att analysera hur skolkuratorerna 
beskriver deras förutsättningar och utförande i arbetet mot kränkningar och mobbning på 
nätet.  
 
Modellen nedan illustrerar hur den socialekologiska systemteorin relateras till den 
programteorietiska aktivitetsmodellen i syfte att analytiskt kunna särskilja hur resurser och 
aktiviteter på makro-, meso- och mikronivå förhåller sig till varandra. Vi har valt att 
komprimera effekt, resultat och påverkan till ”önskat utfall” då syftet med studien inte är att 
undersöka dessa, utan de ingår i modellen som mål för arbetet. Resurser och aktivitet 
tillämpas för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar gällande förutsättningar att 
arbeta mot kränkningar och mobbning på nätet, samt förebyggande och åtgärdande arbetssätt 
gentemot fenomenet. 
 
Tablå 1: Aktivitetsmodellen med socialekologiskt perspektiv: 

 
I studiens resultat och analys kommer hänvisningar till detta analysverktyg att ske. För att 
tolka vår empiri används också teoretiska begrepp som handlingsutrymme och samverkan i 
kombination med lagstiftning och riktlinjer. En sammanställd aktivitetsmodell kommer att 
redovisas i slutet av resultat- och analysdelen. 

Teoretiska begrepp 
Handlingsutrymme 
Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) beskriver att handlingsutrymme är ett centralt 
begrepp för socialarbetare. Handlingsutrymmet skapas i relation till andra människor inom 
organisationens ramar och utformas utifrån regler och traditioner. Samtidigt som 
socialarbetaren förhåller sig till organisatoriska ramar har socialarbetaren själv en möjlighet 
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att utforma och påverka det egna arbetet. Genom socialarbetarens förmåga att bedöma 
rimligheten i sitt professionella agerande, kan denne påverka det egna handlingsutrymmet, 
som präglas och bestäms av de organisatoriska ramarna. Handlingsutrymme formas i 
växelverkan mellan organisationen, klienter och den egna professionen. Handlingsutrymmet 
uppvisas i de beslut som socialarbetaren fattar utefter att förhålla sig till organisatoriska ramar 
i form av regler, rutiner eller avsaknaden av tydliga nedskrivna regler vid en händelse. 
Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) skriver vidare att socialarbetaren utvecklar sin 
professionella yrkesroll och bidrar till att hålla en föränderlig verksamhet levande, genom att 
uppdatera sig, samt söka ny kunskap inom det verksamma ämnet. Socialarbetaren anpassar 
sig till sin yrkesroll genom att förhålla sig och socialiseras in till de organisatoriska 
förutsättningarna som föreligger. Den enskildes egna personliga värderingar, normer och 
personlighet kommer forma rollen och därmed prägla arbetet. Om socialarbetaren är försedd 
med en bred och stabil kunskapsbas är det möjligt för den enskilde att påverka och utöka sitt 
eget handlingsutrymme, i jämförelse med om att det föreligger en risk att socialarbetaren 
endast agerar utefter de nedskrivna uppgifterna som åläggs professionen (Svensson, Johnsson 
& Laanemets, 2008).  
 
Det finns således flera delar inom begreppet handlingsutrymme: en del som formas och 
bestäms genom regler, en del som formas i mötet med klienten och en del som är mer 
förhandlingsbar som socialarbetaren själv kan bestämma över. Handlingsutrymme är, som 
tidigare nämnts, ett centralt begrepp inom socialt arbete. I denna studie tillämpas begreppet 
handlingsutrymme för att skapa förståelse och uppmärksamma skolkuratorns roll gentemot 
kränkningar och mobbning på nätet. Det kan också motiveras i lämpligheten för studien då det 
blir centralt att diskutera de olika delarna för hur skolkuratorerna beskriver de juridiska och 
organisatoriska förutsättningarna att arbeta mot kränkningar och mobbning på nätet inom 
skolan.  
 
Samverkan 
Samverkansprocessen innebär att “två eller fler personer interagerar om något i ett specifikt 
syfte” (Danermark, 2004, s.17). Oftast innebär samverkan att personerna, som kan företräda 
olika aktörer, utbyter information under organiserade former i syfte att uppnå ett mål med 
mötet. Samverkan kan vara utformad till en så kallad formell interaktion, vilket medför 
regelbundna träffar mellan aktörerna där yrkesrollen tydligt framträder. I den informella 
interaktionen möts personer under mindre organiserade förutsättningar, där mötet inte är 
planerat (Danermark, 2004). Samverkan kan ske genom olika team som finns organiserat 
mellan eller inom olika verksamheter. I interprofessionella team samarbetar ofta olika 
professioner inom en organisation. De olika yrkesgrupperna innehar ofta särskild kompetens, 
vilket innebär att teamen har olika yrkesspecifika arbetsuppgifter, samtidigt som 
gemensamma uppgifter kan genomföras. Syftet med interprofessionellt team är att 
organisationen ska kunna ta tillvara på de olika professionernas kompetens, för att nå ett 
gemensamt mål med arbetet. Exempel på interprofessionella team kan vara skolans 
elevhälsoteam som använder skolans olika professioner som exempelvis skolkurator, lärare 
och skolsköterska i ett gemensamt arbete mot kränkande behandling. Socialarbetaren anses 
ofta vara “spindeln i nätet” i samverkan (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008).   
 
En god samverkan från skolkuratorn bidrar till att tidigt kunna upptäcka behovsområden för 
att vidare kunna ge elever förutsättningar till ett gott lärande. All personal som arbetar inom 
skolan bör samverka för att bidra till att skolan är en god miljö för elevers lärande och 
utveckling. Elevhälsans arbete förutsätter därav intern samverkan mellan elevhälsans 
professioner, samt till övrig personal inom skolan (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). 
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Samverkan och samarbetet inom en organisation lägger grunden för verksamhetens 
gemensamma organiserade arbete, vilket gynnar den målgrupp verksamheten inriktar sig till 
(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Samverkan kan även ske mellan skolans personal 
och föräldrar, där god kommunikation och en tillitsfull relation lyfts som central. Extern 
samverkan kan ske mellan elevhälsan och andra aktörer, såsom exempelvis med socialtjänst. 
Rektor fyller en viktig roll gällandet utformandet och möjliggörandet av samverkan både 
internt och externt (Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Begreppet samverkan tillämpas i 
denna studie för att skapa förståelse för skolkuratorernas arbetssätt kring kränkningar och 
mobbning på nätet. 

Metod 
I följande avsnitt beskrivs studiens genomförande.  
 
Val av metod 
En kvalitativ metodologi vill ringa in intervjupersonens upplevelse genom att ställa frågor för 
att få förståelse utifrån dennes beskrivningar. Studiens frågeställningar har utgått från hur 
intervjupersonerna beskriver arbetet mot fenomenet. I denna studie har en kvalitativ ansats 
anammats för att kunna besvara: hur skolkuratorerna beskriver att deras juridiska och 
organisatoriska förutsättningar påverkar deras handlingsutrymme, samt hur de beskriver att 
deras förebyggande och åtgärdande arbete bedrivs mot kränkningar och mobbning på nätet 
(jfr. Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
Urval av respondenter 
Val av respondenter har utförts med eftertänksamhet för att kunna besvara studiens syfte. 
Initialt tillämpades ett målstyrt urval i valet av respondenter, genom att söka informanter som 
är yrkesverksamma skolkuratorer inom grundskolan från förskoleklass till årskurs sex. Vi 
valde att avgränsa studiens syfte till att endast undersöka huruvida skolkuratorer i 
förskoleklass till årskurs sex arbetar mot fenomenet, då vi ville få inblick i hur det 
förebyggande och åtgärdande arbetet ser ut vid yngre åldrar. Därav exkluderas respondenter 
som endast arbetar som skolkuratorer till elever i äldre åldrar. Vi begränsade studiens 
omfattning till att undersöka skolkuratorer vid endast kommunala grundskolor. För att kunna 
uppfylla syftet gällande skolkuratorers förutsättningar att arbeta inriktat mot kränkningar och 
mobbning på nätet, granskades skolornas offentliga trygghetsplaner i en vald mellanstor 
kommun i Sverige. Detta för att främst söka informanter vars skola benämner begrepp såsom 
nätet, internet, sociala medier, mobiltelefon, telefon eller kränkningar via internet i 
trygghetsplanerna och därmed se om skolorna berör fenomenet i dessa. Skolkuratorerna på 
dessa skolor kontaktades i första hand. Av totalt 28 kontaktade skolor, valde fyra stycken 
skolkuratorer att medverka i vår studie. En av dessa skolkuratorer introducerade en kollega 
som intresserad respondent till vår studie. Denna respondents medverkan är således ett 
resultat av ett så kallat snöbollsurval. Det kan vara svårt att i studiens början avgöra hur 
många respondenter som krävs för att ernå teoretisk mättnad. Då vi var tveksamma till om de 
inbokade intervjuerna skulle resultera teoretisk mättnad, utökade vi sökningen av 
respondenter till andra närliggande kommuner. Efter flertal försök till kontakt med 
skolkuratorer i ett målstyrt urval valde ytterligare en skolkurator att medverka i studien. 
Studien omfattar således intervjuer med totalt sex stycken skolkuratorer (jfr. Bryman, 2011). 
 
Informationssökning 
För att finna vetenskapliga artiklar som legat till grund för studien har en systematisk 
forskningsgenomgång utförts. Det har gjort att vi har kunnat sålla ut artiklar på ett 
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systematiskt och effektivt sätt. För att hitta artiklar kring skolkuratorns arbete mot 
kränkningar och mobbning på nätet har vi använt databasen ”Social Services Abstracts”. På 
förhand begränsades litteratursökningen till studiepopulationen skolelever och skolkuratorer 
på grundskola utifrån begreppen nätmobbning och kränkningar på nätet. Sökord som använts 
till studien är: cyber-bullying, bullying, victimization online, school, primary school och 
children. Sammansatta sökord som använts till studien är: Sweden and Cyberbullying och 
School Counsellor Bullying. De vetenskapliga artiklar som använts utifrån dessa sökord 
begränsades till att ha publicerats de senaste femton åren för att kunna skapa en rättvis bild 
över hur forskningsfältet ser ut. Alla artiklar som vi har valt att ta med till studien är peer-
reviewed granskade och är publicerade i vetenskapliga skrifter (jfr. Booth, Papaioannou & 
Sutton, 2012). 
 
För att inhämta information har vi gått igenom samtliga skolors trygghetsplaner utifrån en 
vald kommunens hemsida. Detta för att få en inblick i hur skolors arbete är planerat att se ut 
gällande att förebygga och åtgärda kränkande behandling. Sedan har vi utifrån kurslitteratur 
och tips från handledare införskaffat metodlitteratur samt, litteratur förankrad till ämnet. Vårt 
egna sökande efter litteratur har också varit centralt i införskaffandet av information. Vi har 
även utgått från rapporter från Internetstiftelsen i Sverige och Friends för att få en överblick 
över hur internetanvändandet hos barn ser ut i Sverige.  
 
I syfte att få ökad kunskap inom ämnesområdet samt en insyn i vilka metoder, som 
skolkuratorer kan tillämpa i syfte att informera elever och föräldrar om kränkningar och 
mobbning på nätet, har information inhämtats från FTS Säkra Varje Unge. Information 
inhämtades via samtal och vid deltagande under utbildningar om säkert internetanvändande. 
Informationen från FTS Stiftelsen Säkra Varje Unge om hantering av kränkningars förekomst 
har givit oss ökad insyn och strategier för hur kränkningar och mobbning på nätet skulle 
kunna förebyggas av personal, som arbetar med barn och unga. Dock användes denna 
information endast till oss i syfte att få en ökad kunskap inom fenomenet och tillämpades inte 
för att besvara studiens frågeställningar. 
 
Konstruktion av intervjuguide 
I kvalitativa studier fokuserar forskaren på att fånga respondenternas egna uppfattningar och 
upplevelser inom ett specifikt ämnesområde (Bryman, 2011). Semistrukturerade intervjuer vid 
kvalitativ ansats utgår från specifika teman i en intervjuguide, som omfattar det specifika 
ämnesområdet. Intervjuguiden ska därmed innehålla de teman som avser att beröras. Utifrån 
valda teman ska intervjuguiden inneha formulerade frågor, vilket vidare lämnar utrymme till 
respondenten att tala fritt om sina upplevelser kring ämnet. Intervjuguidens temaområden 
bidrar till att intervjuaren kan vara flexibel i intervjun och fråga fördjupade frågor utefter det 
svar respondenten delger, för att sedan lätt återkomma till de redan strukturerade frågorna 
som guiden innehar (Bryman, 2011; Kvale & Brinkman, 2014). Då semistrukturerade 
intervjuer tillämpades i datainsamlingen upprättades en intervjuguide (se bilaga 1) med 
temaområden utifrån studiens teoretiska begrepp som handlingsutrymme och samverkan, i 
syfte att skolkuratorerna kunde beskriva förutsättningarna att arbeta mot kränkningar och 
mobbning på nätet. För att åskådliggöra huruvida det förebyggande och åtgärdande arbetet 
bedrivs innefattade intervjuguiden även temat arbetssätt. Dessa tre temaområden 
konkretiserades till formulerade frågor. De flesta av intervjuguidens frågor var öppna, vilket 
möjliggjorde att skolkuratorerna kunde delge alternativa beskrivningar gällande 
ämnesområdet (jfr. Bryman, 2011). Intervjuguiden innehöll även inledande bakgrundsfrågor 
gällande exempelvis hur länge skolkuratorerna varit yrkesverksam eller hur många elever som 
finns på de aktuella skolorna, samt hur de definierar fenomenet om kränkande behandling på 
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nätet. Intervjuguiden omfattade även avslutande frågor som gav skolkuratorn utrymme att 
avsluta intervjun med att beröra något som denne ansåg vara av relevans, men som inte hade 
berörts under intervjutillfället.  
 
Genomförandet av intervjuer 
De semistrukturerade intervjuerna genomfördes vid ett tillfälle per respondent. Studien är 
därav av tvärsnittsdesign (jfr. Bryman, 2011). Redan vid bokning av tid och plats för intervjun 
tydliggjordes respondenternas frivilliga och anonyma deltagande. Detta återupprepades vid 
samtliga intervjuer då genomgång utefter de forskningsetiska riktlinjerna gjordes (jfr. 
Vetenskapsrådet, 2002). Alla intervjuer skedde i avskilda rum, vilket medför att risken att 
störas av andra personer eller ljud minskats. I största möjliga mån genomfördes intervjuerna 
då eleverna hade lov. Detta i syfte i att stärka elevernas anonymitet. De semistrukturerade 
intervjuerna gav skolkuratorerna utrymme att tala fritt utefter redan bestämda temaområden, 
utifrån intervjuguiden (se bilaga 1). Intervjuerna pågick i regel mellan 60–90 minuter. 
Tidsskillnaden berodde på hur mycket den enskilde skolkuratorn talade fritt inom varje 
temaområde. Efter att cirka 60 minuter gått under intervjutillfället tillfrågades skolkuratorn 
om denne ansåg sig ha mer tid till förfogande, eller om intervjun skulle avslutas. Vi som 
intervjuade var noga med att inte ha inbokade möten efter intervjun, så att skolkuratorerna 
kunde samtala fritt utan att känna att de behövde avbryta på grund av vår tidsbrist. Under 
samtalet var den ena av oss intervjuare mer fokuserad på att frågorna utifrån intervjuguidens 
temaområden berördes, medan den andra hade en något mer passiv roll gällande de 
strukturerade frågorna och förde således mer anteckningar. Med samtycke från samtliga 
respondenter spelades intervjuerna in med lånat inspelningsmaterial från Örebro universitet. 
Det inspelade materialet har noga kontrollerats att det har raderats från 
inspelningsutrustningen innan återlämnandet. 
 
Det är av vikt att ta hänsyn till huruvida intervjuaren påverkat respondenterna i den kvalitativa 
intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). Under intervjuerna ställdes endast anpassade frågor i 
syfte att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar (se bilaga 1). Frågorna som 
berördes var inte av privat karaktär för att minska risken att eventuella personliga 
konsekvenser kunde medföras för den enskilde. De intervjuade skolkuratorerna fick även 
gemensamt med oss välja vilken plats och tid som intervjun bäst var lämpad att genomföras, i 
syfte att minska känslan av personlig stress hos skolkuratorerna vid genomförandet av 
intervjun.  
 
Bearbetning av data 
Vid transkribering av insamlad data har innehållsmässiga meningsuppbyggnader noggrant 
tagits med i intervjutexten för att minska risken att misstolka respondenternas svar. 
Utfyllnadsord och ljud som exempelvis “eeh” har valts att transkriberats, men har inte tagits 
med i citaten då det ej haft betydelse för innehållet. Detta har gjorts för att få ett mer flyt i 
språket och för att kunna koda intervjuerna med noggrannhet. Det transkriberade materialet 
kom sedan att ligga till grund för studiens analys och resultat. Meningskoncentrering innebär 
att utskriven data från respondenterna sammanfogas för att formulera kortare och tydligare 
citat. Detta har gjorts för att öka förståelsen för läsaren i studiens resultat och analys. I 
studiens redovisning av citat skrivs ”…” som tystnad och ”[…]” används vid 
meningskoncentrering (jfr. Kvale & Brinkmann, 2014).  
 
Tre olika teman konstruerades i intervjuguiden (se bilaga 1), vilka var arbetssätt, 
handlingsutrymme och samverkan. Dessa begrepp lades till grund för en första indelning av 
det insamlade materialet. Även analysverktygets olika delar såsom mikro-, meso- och 
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makronivå, samt aktivitet och resurs har använts för att koda och tematisera datan, i syfte att 
få en preciserad struktur i all insamlad data (jfr. Lindgren, 2014). Kodning och tematiseringen 
av data har sedan grenats ut i underrubriker i analysen, vilket bidrog till en ökad struktur och 
reducering av data (jfr. Kvale & Brinkmann, 2014). Vidare strukturerades data, i form av 
tematiserade textrader in i den logiska modellen som använts till studiens analysverktyg (se 
tablå 1). Utefter de kategorier som framkommit genom växelverkan mellan kodning och 
tematisering har vi kunnat framställa resultat och därefter formulerat slutsatser, som avser 
besvara studiens syfte och frågeställningar (jfr. Lindgren, 2014).  
 
Vetenskapsteori, teoretiska perspektiv och begrepp 
Initialt har en deduktiv ansats använts för studien, eftersom intervjupersonerna har svarat på 
frågor som utgått från redan befintliga teoretiska grunder. Redan i intervjuguiden har vi utgått 
från teorier som: socialekologisk systemteori, programteori och begreppen handlingsutrymme 
samt samverkan, men även lagar har legat till grund för studien. Under analysarbetets gång 
har vi övergått till en abduktiv ansats i syfte att skapa en fördjupad och utvecklad förståelse 
för fenomenet och hur det manifesterar sig i olika sammanhang genom en analys, som sker i 
en växelverkan mellan teori och empiri/insamlad data (jfr. Kvale & Brinkmann, 2014; 
Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson, 2003). 
 
Inom kritisk realism sker fenomen av en orsak. Med stöd av kritisk realism kan dessa 
orsaksförklaringar synliggöras och uppmärksammas. Orsaken till ett fenomen förklaras till 
egenskaper i form av mekanismer. Utifrån kritisk realism kan verkligheten tolkas utifrån 
strata/olika nivåer. Verkligheten existerar oberoende av människans uppfattning om den, men 
den kan tolkas och synliggöras med stöd av teorier. Teorier är således en central komponent. 
Den kritiska realismen syftar till att synliggöra mekanismer för att förklara vad som möjliggör 
att fenomenet existerar, men också avsaknad av mekanismer som möjliggör fenomenet 
(Danermark, Ekström, Jakobsen & Karlsson, 2003). För att förstå skolkuratorernas 
förutsättningar till att arbeta mot fenomenet kränkningar och mobbning på nätet har vi tagit 
stöd av kritisk realism för att synliggöra dessa mekanismer i olika nivåer. Valet av 
vetenskapsteoretisk utgångspunkt till vår tolkningsram innefattar kritisk realism, för att kunna 
använda analysverktygen socialekologisk systemteori och programteorins aktivitetsmodell. Vi 
har valt dessa för att få en helhetsbild över hur skolkuratorers arbete mot kränkningar och 
mobbning på nätet bedrivs samt deras förutsättningar att arbeta mot fenomenet. Detta då 
kritisk realism är ett stöd i att synliggöra hur de verksamma mekanismerna fungerar, samt för 
att kunna förklara avsaknaden av en mekanism i en kontext. Programteorin är en strategi som 
valts för att framhäva dessa mekanismer för att skapa förståelse för hur interventionen 
fungerar i sin kontext. Socialekologiska systemteorin har även applicerats som analysverktyg 
för att skapa förståelse för de olika systemens processer i olika nivåer. Lagstiftning och 
riktlinjer samt begreppen handlingsutrymme och samverkan har fungerat som hjälpmedel i att 
skapa förståelse för hur skolkuratorer kan bedriva deras arbete, samt vilka förutsättningar de 
har att bedriva förebyggande arbete mot kränkningar och mobbning på nätet (jfr. Kvale & 
Brinkmann, 2014; Flygare & Johansson, 2016; Bronfenbrenner, 1979). 
 
Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet  
Studiens kvalitét diskuteras i förhållande till dess reliabilitet och validitet (Bryman, 2011).  
I följande del presenteras hur hänsyn tagits till validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 
 
Validitet 
Validitet omfattar en giltighet och trovärdighet i kvalitativa studier, vilket således kan 
förklaras till att belysa om studien undersökt det som var avsett att undersöka (Fejes & 
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Thornberg, 2015; Kvale & Brinkman, 2014; Bryman, 2011). I denna studie motsvarar detta 
hur väl insamlad data genom kvalitativa intervjuer från skolkuratorer, verksamma i 
förskoleklass till årskurs sex, analyseras och bearbetas till att förklara hur skolkuratorerna 
upplever sina förutsättningar att bedriva arbetet, samt hur arbetet gällande kränkningar och 
mobbning på nätet utförs. Validiteten redovisas i huruvida forskaren gått tillväga 
genomgående under studien, gällande inhämtande av forskningsunderlag, datainsamling, 
bearbetning och analyserande. Den interna validiteten innebär att studiens data och analys 
stämmer överens med hur det insamlade materialet som redovisas förhåller sig till studiens 
analysverktyg, för att vidare tolkas i ljuset av teoretiska begrepp. Analysen har i denna studie 
utgått från respondenternas beskrivningar om arbetet mot kränkningar och mobbning på nätet. 
I studien användes en bred tolkningsram med relevanta teoretiska begrepp för att stärka 
validiteten. Vi har använt aktuella lagrum, begreppen handlingsutrymme och samverkan i 
syfte att besvara frågan om skolkuratorers upplevda förutsättningar till att arbeta mot 
kränkningar och mobbning på nätet. Den externa validiteten omfattar huruvida studien kan 
generaliseras till andra sociala grupper, vilket kan uppfattas svårt, då denna studie är av 
kvalitativ karaktär och därmed har en begränsad urvalsgrupp där endast sex stycken 
skolkuratorers uppfattningar undersöks (jfr. Fejes & Thornberg, 2015; Bryman, 2011).  
 
Reliabilitet 
Studiens reliabilitet omfattar den tillförlitlighet och pålitlighet som studien uppvisar i 
kvalitativa studier. Detta genom att se till om studien kan genomföras på liknande sätt av 
annan forskare och ändå uppnå samma resultat (Fejes & Thornberg, 2015; Kvale & 
Brinkman, 2014; Bryman, 2011). Det är tänkbart att studien skulle fått ett annat utfall om 
intervjupersonerna bestod av andra respondenter, om intervjun skett på andra platser, eller om 
intervjuaren hade ställt frågorna på ett annat sätt till respondenten än vad som har tillämpades 
vid studiens intervjutillfällen. Vid de olika intervjutillfällena har frågorna ställts på ett 
liknande sätt till alla respondenter, då intervjufrågorna utgått från den formulerade 
intervjuguiden. Skulle samma frågor användas till genomförande av liknande studie, skulle 
utfallet påverkas en aning. Detta eftersom intervjun var av semistrukturerad karaktär, vilket 
gav respondenterna utrymme att tala fritt och intervjuaren utrymme att ställa följdfrågor på 
basis av respondenternas svar. Dessa följdfrågor har inte redovisats i studien eller i 
intervjuguiden, vilket gör att ett återupprepande av intervjuerna med exakt lika utfall av 
respondenternas svar och enskilda upplevelser anses vara svårt att uppnå. Därför är studiens 
externa reliabilitet svår att uppfylla i en kvalitativ forskning, då det finns påtagliga 
svårigheter att återupprepa en social situation och kontext till fullo. Den interna reliabiliteten 
omfattar att de eventuella flertalet forskare i en studie tillsammans kommer överens om hur 
studiens empiri ska tolkas, bearbetas och analyseras. Studien har genomförts i ett nära 
samarbete mellan oss som författare genom kontinuerliga gemensamma överväganden och 
diskussioner, vilket stärker den interna reliabiliteten (jfr. Bryman, 2011).  
 
Intervjuerna har transkriberats och skrivits ut för att citat ska kunna återberättas på ett adekvat 
sätt, för att resultat och analys ska bli tillförlitliga. Relevanta citat har valts ut för att visa på 
skillnader eller likheter mellan respondenternas upplevelse av arbetet mot kränkningar och 
mobbning på nätet. Vi bedömer därför att studiens analys och resultat är tillförlitliga i 
förhållande till den information skolkuratorerna delgivit oss under intervjutillfället. Det är 
svårt att i en kvalitativ forskning vara helt objektiv till vad som framkommer i samtal med 
respondenterna, vilket vi tagit hänsyn till under intervjutillfällena. Med hänsyn till detta 
valdes semistrukturerade frågor under intervjuerna, som ger skolkuratorerna utrymme att tala 
fritt, med vår subjektiva tolkning av data i analys och resultat (jfr. Kvale & Brinkman, 2014). 
Vi har ständigt reflekterat över att vi som intervjuare inte skulle påverka skolkuratorerna 
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under intervjutillfället i den grad att respondenternas förmedlade upplevelser och 
beskrivningar kunnat vara missvisande för studiens utfall. 
 
Generaliserbarhet 
Kvalitativa studier anses vara svåra att generalisera. Respondenter som deltar i den kvalitativa 
studien ska inte anses representera en hel population (Bryman, 2011). Kvale och Brinkmann 
(2014) menar att forskare kan tillämpa en så kallad analytisk generalisering då denne 
överväger och reflekterar över om studien kan tänkas generaliseras till en liknande situation. 
Utifrån det kan ett antagande göras att denna studie skulle kunna generaliseras till en liknande 
grupp skolkuratorer, där deras juridiska och organisatoriska förutsättningar att bedriva ett 
arbete påverkas på liknande sätt som studiens resultat och analys påvisar. Det är däremot svårt 
att generalisera studien till en större population då föreliggande studie syftar till att belysa 
skolkuratorers subjektiva upplevelser. Därför konstateras det att studiens resultat och slutsats 
har låg generaliserbarhet, gällande hur yrkesverksamma skolkuratorer i förskoleklass till 
årskurs sex upplever de juridiska och organisatoriska förutsättningarna påverkar deras 
handlingsutrymme att arbeta mot fenomenet, samt hur arbetet mot kränkningar och mobbning 
på nätet bedrivs. Denna studie har aldrig strävat att generaliseras till en större population 
eftersom det är en kvalitativ studie, som syftar till att belysa subjektiva upplevelser och 
beskrivningar utifrån en liten grupp skolkuratorer i ett län i Sverige.  
 
Etiska överväganden  
Varje vetenskaplig studie ska beakta de eventuella risker som studien kan medföra enskilda 
personer, i jämförelse med det faktiska utfallet studien bidrar med inom ämnesområdet. Etiska 
frågor och förhållningssätt bör beaktas under hela studiens genomförande (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Den aktuella studien har tagit utgångspunkt i de forskningsetiska 
principerna för att säkerställa att studien beaktat ett etiskt förhållningssätt. Nedan förklaras 
hur informationskravet, nyttjandekravet, samtyckeskravet samt konfidentialitetskravet 
praktiserats genomgående under studien (jfr. Vetenskapsrådet, 2002). 
 
Informationskravet innefattar att medverkande i studien ska informeras om studiens innebörd. 
Medverkande skolkuratorer har tagit del av information gällande studiens syfte och 
frågeställningar och vidare informerats om syftet av deras delaktighet genom de kvalitativa 
intervjuerna. Respondenterna har även blivit tillfrågade om de vill ta del av den färdigställda 
studien. Samtyckeskravet beskriver respondenternas självbestämmanderätt gällande att deltaga 
i studien. Samtliga skolkuratorer har frivilligt medverkat och vidare fått information om att de 
själva har möjlighet att välja vilken information de vill delge intervjuaren, samt vetskap om 
att de själva kunde avbryta intervjun om de ansåg sig vara i behov av det. Samtliga 
respondenter har även samtyckt till att data spelas in i syfte att transkriberas för att användas 
till studiens analys. Vid transkribering av insamlad data avidentifierades respondenternas 
namn och kön, samt vilken skola som skolkuratorn verkar vid för att tillämpa 
konfidentialitetskravet, vilket innebär att uppgifter kopplat till studiens deltagare är anonyma. 
I studien benämns därför respondenterna som IP1 till IP6 och även som “skolkuratorer”. 
Medverkade skolkuratorer har inte fått kännedom om vilka andra respondenter som 
medverkat för att bevara respondenternas anonymitet. Nyttjandekravet innefattar att insamlad 
data och uppgifter endast använts till studiens ändamål. Respondenterna fick innan intervjun 
information av att nämnd data endast skulle nyttjas till föreliggande studie. Datan förvarades 
på ett sådant ställe där ovidkommande ej kunnat nyttja datan. Då studiens syfte är besvarat har 
transkriberad data makulerats (jfr. Vetenskapsrådet, 2002).  
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Studiens resultat och analys  
I följande del redovisas studiens resultat och analys. Studiens olika intervjupersoner kommer 
vidare benämnas som olika IP från ett till sex. Våra frågeställningar angående vilka 
förutsättningar skolkuratorerna beskriver sig ha för att bedriva sitt arbete och hur de beskriver 
det förebyggande och åtgärdande arbetet som bedrivs, kommer att preciseras för att uppfylla 
studiens syfte. Resultat och analys presenteras utifrån makro-, meso- och mikronivå som 
övergripande rubriker. 
 
Makronivå 
Trygghetsplan 
För att kunna tolka hur skolkuratorernas arbete påverkas på en samhällelig nivå och utifrån 
organisatoriska förutsättningar, är det centralt att uppmärksamma skolkuratorernas arbetssätt 
utifrån rådande lagstiftning i syfte att skapa förståelse för hur det övergripande ramverket 
påverkar skolkuratorernas arbete mot kränkningar och mobbning på nätet. Utifrån makronivå 
är det aktuellt att undersöka hur det förebyggande och åtgärdande arbetet är utformat utifrån 
trygghetsplanen.  
 
Samtliga respondenter ger uttryck för att arbetet mot kränkningar och mobbning utgår från en 
trygghetsplan, där målet är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande i syfte att minska 
förekomst av kränkningar. Detta belyses med följande citat: 
 

Trygghetsplanen beskriver hur vi jobbar förebyggande och främjande på skolan mot 
det här. Sen så beskriver den också hur vi systematiskt jobbar när vi får kännedom om 
kränkande behandling och då har vi olika åtgärder. (IP3) 

 
Skolkuratorerna ger uttryck för att det förebyggande arbetet utformas med stöd av 
trygghetsplanen. Dock beskriver en av skolkuratorerna att trygghetsplanen inte beskriver 
deras faktiska förebyggande arbete mot kränkningar på nätet:  
 

Trygghetsplanen inkluderar ju alla kränkningar egentligen men vi har skrivit väldigt 
lite om nätkränkningar, vi pratar om kränkningar… Det är ett sådant där dokument, 
som ska finnas för att det ska synas, så att vi bryr oss om de där frågorna, men sen 
säger ju det ingenting om hur faktiskt bra vi jobbar med det eller hur mycket det 
påverkar våra elever… det är sådant vi ska ha och vi ska självklart följa dem, men det 
viktiga är ju det arbete som faktiskt sker. (IP5) 

 
Skolkuratorerna beskriver att trygghetsplanen ligger till grund för arbetet mot traditionella 
kränkningar (jfr. Skollagen 6 kap. 8§; Diskrimineringslag 3 kap. 16§; Regeringens 
proposition 2009/10:165). Det har framkommit att skolornas trygghetsplaner inte innefattar 
arbetet mot kränkningar som specifikt sker på nätet. Det kan därmed antas finnas en avsaknad 
i trygghetsplanen gällande hur skolkuratorerna ska arbeta mot kränkningar och mobbning på 
nätet. 
 
Med utgångspunkt i vårt analysverktyg kan det tolkas som att en avsaknad av juridiska 
förutsättningar att arbeta mot fenomenet, är att trygghetsplanen inte specifikt benämner 
kränkningar och mobbning på nätet. Det kan tänkas att detta påverkar de organisatoriska 
förutsättningarna, vilket har en inverkan på skolkuratorernas arbete mot fenomenet. Arbetet 
formas således av de lagar som finns på den samhälleliga nivån (se tablå 2). 
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Åtgärdande förhållningssätt 
När det gäller skolkuratorernas arbetssätt uttrycker respondenterna att de arbetar likartat 
gällande åtgärdande insatser, oavsett om kränkningarna sker på skolgården eller nätet. De gör 
ingen skillnad på vart kränkande behandling sker, de behandlar det lika vid kännedom. Skolan 
som organisation tar ansvar för det. Skolkuratorerna beskriver att det åtgärdande arbetet 
praktiseras oftare i jämförelse med det förebyggande arbetet gällande fenomenet, vilket 
belyses med följande citat:  
 

Egentligen så hanterar vi ju det på samma sätt som om det skett på skolgården. Det är 
samma rutin liksom. (IP5) 
 
Skollagen är ju väldigt tydlig med att vi ska jobba förebyggande och främjande, så 
man jobbar ju hela tiden med att det ska få ta större utrymme. Sen kommer vi aldrig 
komma ifrån att man jobbar ganska mycket åtgärdande. (IP1) 

 
Utifrån tidigare rubrik gällande trygghetsplan kan det tolkas som att det finns en avsaknad av 
tydligheter i trygghetsplanen gällande hur arbetet specifikt mot kränkning och mobbning på 
nätet bör se ut. Dock visar ovanstående citat på att skolkuratorerna tillämpar ett gemensamt 
förhållningssätt mot kränkande behandling, oavsett på vilken arena som kränkningarna 
förekommer på. Ett gemensamt åtgärdande förhållningssätt mot arbetet kan således anses visa 
på att skolkuratorerna förhåller sig till det ansvar som skolan har att arbeta åtgärdande oavsett 
vart kränkningarna uppstår. Detta förhållningssätt utformas med stöd av lagstiftning och 
riktlinjer på en makronivå gällande att åtgärder behöver vidtas vid all kränkande behandling. 
Dock kan det tolkas som att det finns vissa oklarheter gällande hur det förebyggande och 
främjande arbetssättet ska utformas på mikronivå, eftersom lagen är vagt formulerad när det 
gäller hur de ska arbeta förebyggande, samtidigt som det står i lagen att de ska vidta åtgärder 
när kränkningar skett (jfr. Skollag 6 kap; Socialstyrelsen & Skolverket, 2016; Forsberg & 
Wallmark, 2002; Flygare & Johansson, 2016). 
 
Tidsmässiga förutsättningar 
Skolkuratorerna ger, som ovan nämnts, uttryck för att det förebyggande arbetet ofta behöver 
prioriteras bort till förmån för det åtgärdande arbetet. En förutsättning för att kunna arbeta mot 
kränkningar och mobbning specifikt, kan bero på tidsmässiga förutsättningar och det blir 
därför intressant att undersöka hur skolkuratorerna upplever dessa. Det finns likheter gällande 
hur de organiserar sitt arbete, vilket belyses med följande citat: 
 

Vi har ju ett oerhört brett uppdrag, så att tiden är ju klart att det är en jättestor grej. 
(IP1)  

 
Vi är alltid fullbokade, så det är alltid omprioriteringar så fort det händer någonting. 
(IP6) 

 
Resultatet visar att de tidsmässiga förutsättningarna skiljer sig åt för olika skolkuratorer. En 
tänkbar förklaring till detta skulle kunna vara att vissa skolkuratorer arbetar i skolor med ett 
större antal elever, vilket resulterar i begränsade tidsmässiga förutsättningar till att arbeta mot 
fenomenet, i jämförelse med andra skolkuratorer som har ett betydligt mindre elevantal. Detta 
stärks också av följande citat:  
 

Svenska skolkuratorernas förening rekommenderar 350 elever per skolkurator och då 
kanske man skulle kunna va ute på ett annat sätt. Det är 500 elever här nu. Minst 1000 
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föräldrar, vi har bonusföräldrar och så också. Och sen 70 skolpersonal då, plus ledning 
och rektorer. Dem handleder jag i sociala frågor, så det är betydligt fler än 500 jag har 
egentligen. (IP6) 
 
Jag har väl ganska goda förutsättningar, eller jag har väl alla förutsättningar att jobba 
organisatoriskt sätt. Ja, tiden finns ju naturligtvis. Vi är ju inte jättestort antal varken 
elever eller personal i förhållande till större skolor. (IP5) 

 
För vissa är tiden inte tillräcklig eftersom de ofta omprioriterar arbetet för att åtgärda, vilket 
skulle kunna påverka deras förebyggande arbetsinsatser. För andra upplevs inte tidsbrist vara 
ett bekymmer. De tidsmässiga förutsättningarna till att arbeta mot fenomenet påverkas av de 
juridiska och organisatoriska ramarna och inom dessa ramar formas skolkuratorns eget 
handlingsutrymme (jfr. Svensson, Johnsson, Laanemets, 2008). Tiden är således en central 
komponent för hur skolkuratorernas arbete mot kränkningar och mobbning på nätet är 
utformat. Det kan tänkas att de organisatoriska ramarna begränsar handlingsutrymmet för 
vissa, samtidigt som det inte gör det för andra. Med stöd av studiens analysverktyg kan det 
tolkas som att skolkuratorernas prioritering av tiden, utifrån en makronivå är en förutsättning 
för att arbeta förebyggande och åtgärdande mot kränkningar och mobbning på nätet på en 
mikronivå (se tablå 2). Det blir härmed tydligt att makronivå formar skolkuratorernas arbete 
på mikronivå (jfr. Forsberg & Wallmark, 2002; Flygare & Johansson, 2016) 
 
Mesonivå 
Inkludering av föräldrar och organisationer 
Vad som framkommit ovan är att skolkuratorerna har möjligheter att forma sitt 
handlingsutrymme utifrån juridiska och organisatoriska förutsättningar. Handlingsutrymmet 
påverkas också av hur och i vilken utsträckning som samverkan sker med föräldrar och andra 
aktörer.   
 
När det gäller samverkan med föräldrar, beskriver samtliga skolkuratorer att föräldrarna bör 
inkluderas i det förebyggande och åtgärdande arbetet. Arbetssättet är varierande gällande hur 
skolkuratorerna inkluderar föräldrarna. Vissa skolkuratorer inkluderar föräldrarna och andra 
inte. Då föräldrar inkluderas är det i syfte att åtgärda och förebygga att elever utsätts. 
Skolkuratorerna har olika strategier för att inkludera föräldrar. Detta belyses genom följande 
citat:  

Själv tror jag ju att det är bra att jobba med föräldrar, eftersom det händer hemma. Ska 
man jobba mot nätkränkningar, ska man jobba med föräldrar tror jag. Man ska 
informera barnen här, men man behöver jobba med föräldrar. Utbildar man dom 
vuxna, så kan vi hjälpa flera generationer av barn. (IP6)  

 
Jag tror mer på att jobba förebyggande och utbilda föräldrar. Jag tror det är så man når 
barnen bäst. [...] I dagsläget skulle jag vilja säga att vi inkluderar dem väldigt lite just i 
arbetet mot nätmobbning. Vi har inga så här föräldrakurser eller att vi på 
föräldramöten pratar om nätmobbning eller sådant. (IP3)  

 
Hur skolkuratorerna inkluderar föräldrarna beskrivs exempelvis i form av föreläsningar för de 
vuxna, genom att sprida kunskap om säkert internetanvändande och/eller att uppmana 
föräldrarna att ha insyn i barnens vardag på nätet. Skolkuratorerna har olika strategier för hur 
de gör detta, vissa föreläser själva för barn och föräldrar och kopplar in externa aktörer, 
medan andra endast kopplar in externa aktörer som föreläser för barn och föräldrar. Detta 
belyses genom följande citat: 
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Jag har föreläst för alla vårdnadshavare på den här skolan. Och då föreläser jag kring 
skärmtid, grooming, tv-spel. Jag pratar ganska mycket i föreläsningen att blir man 
utsatt för någonting, så har ju inte barnet gjort något fel. Sen mailar jag även ut länkar 
till alla med den här informationen, så vi jobbar lite förebyggande. Jag pratar också 
om att ta inte bort de sociala medierna. För att ditt barn har varit ärligt nu. Så där 
brukar jag vara tydlig med föräldrar, så att det inte blir att barnet tystnar. Jag 
samarbetar främst med föräldrarna gällande detta, men sen samarbetar jag också med 
privata organisationer inom ämnet. (IP6)  

 
Flera skolkuratorer belyser att det är av vikt att elever i yngre åldrar får ta del av kunskap om 
säkert internetanvändande, då kränkningar anses uppkomma redan i låga åldrar. Citatet nedan 
visar även på en önskan om samarbete med Fältgruppen i syfte om att delge eleverna kunskap 
om säkert internetanvändande: 
 

Jag ser också att det kryper ner i åldrarna. De är ju mest nischade på högstadiet, men 
fältarna... eventuellt ska de ska komma hit och köra med tjejerna i årskurs sex här. 
(IP3) 

 
Resultatet visar att skolkuratorerna också lyfter vikten av att inkludera föräldrar i arbetet mot 
kränkningar och mobbning på nätet. Även kunskapsutveckling och insyn om barnens 
internetanvändande anses vara gynnande faktorer för att ett förebyggande arbete ska nå ett 
lyckat utfall. Att skolkuratorerna kopplar in andra aktörer kan tolkas som att de vill bidra till 
kunskapsutvecklingen med stöd av organisationer, som har specifika kunskaper om 
fenomenet, för att kunna förmedla detta till elever och föräldrar (jfr. Skollag 1 kap 4§; Suniti 
Bhat, 2008; Sokal, 2012; Agatston, Kowalski & Limber, 2007; Davis & Schmidt, 2016; 
Ockerman, Kramer & Bruno, 2014; Kowalski, Morgan & Limber, 2012; Frisén & Berne, 
2016). 
 
Utifrån analysverktyget kan samverkan med föräldrar på mesonivå, anses ge goda 
förutsättningar till att arbeta mot kränkningar och mobbning på nätet. Skolkuratorerna 
beskriver att de samverkar med andra organisationer och aktörer för att sprida kunskap inom 
ämnet och således motverka fenomenet. Detta kan tyda på bristfälliga förutsättningar gällande 
skolkuratorernas kunskap inom ämnet i den befintliga kontexten. Det antas att en god 
samverkan påverkar skolkuratorernas arbete mot kränkningar och mobbning på nätet, genom 
att skolkuratorerna inkluderar föräldrar och andra organisationer för att sprida kunskap. Det 
kan tolkas som att det blir problematiskt för de som inte inkluderar föräldrar, då 
kontaktvägarna inte är sammanlänkade. När det skapas fungerande kontaktvägar kan det 
tolkas som att det påverkar barnens kontextuella villkor i syfte att förebygga och åtgärda 
kränkningar och mobbning på nätet. Med utgångspunkt av ett socialekologiskt 
systemteoretiskt förhållningssätt kan det tolkas som att skolkuratorerna uppmärksammar en 
gynnande effekt av ett fungerande mesosystem, genom att inkludera föräldrarna i ett 
gemensamt arbete mot fenomenet bland elever (Forsberg & Wallmark, 2002; Bronfenbrenner, 
1979; Flygare & Johansson, 2016).   
 
Interprofessionell samverkan 
Det har tidigare framgått att samverkan mellan skola, föräldrar och organisationer påverkas av 
opreciserade förutsättningar när det gäller hur arbetet ska utformas och genomföras. Det är 
således av vikt att även se hur samverkan fungerar mellan skolkuratorer och andra 



21 
 

professioner på skolan för att skapa förståelse för skolkuratorernas beskrivningar av hur 
arbetet bedrivs. 
 
När det gäller frågan om hur arbetet mot kränkningar och mobbning på nätet bör bedrivas, har 
skolkuratorerna en enad åsikt om att ämnet bör uppmärksammas i skolan. Däremot finns olika 
åsikter angående om vem som äger ansvaret att arbeta mot fenomenet. Hälften av de 
intervjuade skolkuratorerna beskriver att ett förebyggande arbete mot kränkningar och 
mobbning på nätet inte åläggs deras uppdrag som skolkurator. De menar att det främsta 
ansvaret att belysa ämnet borde de som arbetar nära barnen i vardagen ha, såsom lärare och 
pedagoger. Resterande respondenter beskriver att de anser sig själva som en del i ett 
gemensamt förebyggande arbete inom skolan. Detta belyses med följande citat: 
 

Vi skulle gärna vilja hitta något förebyggande främjande som liksom kommer igen, 
men som inte är avhängigt på mig som kurator, utan det ska vara något som finns med 
i systemet som för pedagoger, eftersom det är de som möter barnen. (IP1) 

 
Ska det vara ett framgångsrikt arbete, så måste nog all skolpersonal vara med. Det är 
viktigt att förtydliga, att jag tycker väl inte att det är mitt enskilda uppdrag som kurator 
att jobba förebyggande kring nätmobbning. Jag ser det väl som att jag är en ren 
pusselbit i det. Jag tror inte att det går att jobba så förebyggande om det är en person 
på en skola som ska jobba mot mobbning. Det är naivt att tro. Jag tycker att i det 
sammanhang som jag är i, med de pedagoger som är här så har jag jättebra 
förutsättningar att jobba. Jag skulle vilja säga att i det här arbetet är jag nog inte så 
mycket ensam och driver. (IP5) 

 
Det framkommer dock skiljaktigheter i deras arbetssätt, då vissa ser sig själva som en 
pusselbit i ett gemensamt arbete och andra menar att arbetet bör åläggas andra professioner än 
deras egna. Citaten ovan tyder på att skolkuratorerna samverkar med övrig skolpersonal. 
Möjligheter till samverkan påverkas av ett fritt handlingsutrymme utefter diffusa 
arbetsbeskrivningar. Samverkan inom skolan ger goda förutsättningar för att organisera 
skolans arbete för att leda till det tänkta utfallet (jfr. Isaksson, 2014; Svensson, Johnsson & 
Laanemets, 2008; Socialstyrelsen & Skolverket, 2016). Det kan antas att skolkuratorernas fria 
handlingsutrymme gör att skolkuratorerna får ett fritt val gällande hur deras externa och 
interna samverkan till personal inom skolan ser ut, vilket gör att de samverkar på olika sätt 
med skolans personal (jfr. Isaksson, 2014; Danermark, 2004). Utifrån analysverktyget kan det 
tolkas som att vissa skolkuratorer samverkar med skolpersonal på mesonivå, som en del i 
arbetet mot kränkningar och mobbning på nätet (jfr. Forsberg & Wallmark, 2002; Flygare & 
Johansson, 2016).  
 
Trygghetsteam 
Då det framkommit ovan att vissa skolkuratorer ser sig som en pusselbit i arbetet mot 
kränkningar och mobbning på nätet samtidigt som andra inte gör det, blir det centralt att även 
undersöka hur skolkuratorerna arbetar med trygghetsteamet på skolorna, eftersom detta team 
arbetar specifikt mot kränkningar.  
  
Trygghetsteamet har en central roll gällande arbetet mot kränkande behandling. 
Skolkuratorerna ger uttryck för att deras roll gentemot trygghetsteamet skiljer sig åt. Hälften 
av respondenterna ingår i teamet, medan resterande anser sig ha en konsultativ roll till 
trygghetsteamet.    
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Vissa skolkuratorer är med i trygghetsteamet som en del utav det:  
 

Jag är ju med i trygghetsteamet och styr det. (IP3) 
 
Andra skolkuratorer beskriver att de inte är en del av trygghetsteamet, men att de handleder  
trygghetsteamet. Detta belyses genom följande citat: 
 

Jag finns med som en konsultativ person gentemot trygghetsteamet. Alltså att man kan 
rådfråga, men jag jobbar inte i det praktiska arbetet. Därför att när man kommer till 
kurator så ska det vara frivilligt. Men jag finns med så att man kan bolla och så. (IP1) 

 
I följande citat beskrivs en anledning till varför skolkuratorerna inte ingår i trygghetsteamet: 
 

Jag är ju med i trygghetsteamet som rådande. Jag är inte med i samtal och löser 
konflikter. För att om jag går in och “så där får man inte göra”. Då finns det en risk att 
barnet inte kommer och prata med mig om något är fel sen, men däremot kan jag träffa 
eleven efteråt och prata om “vad hände egentligen”. [...] Jag har varit inne och stoppat 
bråk och så, och jag har sett att eleven kanske inte pratar med mig efteråt för barnet 
känner att man tar ställning, och då är man inte den neutrala trygga vuxna längre. (IP6) 

 
Citaten ovan antyder att skolkuratorerna har olika relationer till trygghetsteamet då vissa är en 
del inom teamet och andra inte. Skolkuratorernas olika arbetsätt kan tyda på att vissa arbetar 
som lagmedlem och därmed på organisationsnivå och vissa som ensamarbetare och därmed 
på individnivå. Utifrån detta kan det också förklaras på vilket sätt skolkuratorerna arbetar med 
trygghetsteamet, om de ingår eller har en mer rådande roll. Ingår skolkuratorn i 
trygghetsteamet är deras arbetsstil mer utav en lagmedlem, medan de som är rådande 
karaktäriseras som ensamarbetare. Detta kan förklara varför vissa av skolkuratorerna vill 
arbeta på individnivå som neutral vuxen, medan andra arbetar mer övergripande på 
organisationsnivå och ingår i trygghetsteamet (jfr. Beckman, 2013). De skolkuratorer som 
arbetar aktivt och deltar i trygghetsteamet bidrar till att trygghetsteamets arbete blir säkrare 
och effektivare, eftersom fler kompetenser bidrar till ett gynnande utfall. De skolkuratorer 
som istället intar en konsultativ relation till trygghetsteamet, kan tolkas som att de tillämpar 
ett relationsfrämjande förhållningssätt i syfte att inte mista tillit från elever i enskilda samtal 
(jfr. Skolverket, 2013; Frånberg, 2013; Flygare & Johansson, 2013). 
 
På mesonivå, utifrån vårt analysverktyg, beskrivs skolkuratorerna som konsultativa till eller 
deltagande i trygghetsteamet, som en del i skolkuratorns arbete mot kränkningar och 
mobbning på nätet. Förutsättningarna till arbetet ser olika ut för skolkuratorerna. Å ena sidan 
kan det tolkas som att de som ingår i trygghetsteamet nyttjar trygghetsteamets olika 
kompetenser. Å andra sidan kan det tolkas som att de som istället för att ingå i 
trygghetsteamet har inriktat sig på relationsfrämjande insatser, som en förutsättning för att 
kunna arbeta mot kränkningar och mobbning på nätet (Bronfenbrenner, 1979; Forsberg & 
Wallmark, 2002; Flygare & Johansson, 2016). 
 
Mikronivå 
Arbetssätt 
Det har framkommit ovan att skolkuratorernas arbete och möjligheter till samverkan utformas 
på olika nivåer av juridiska och organisatoriska förutsättningar. För att kunna tolka 
skolkuratorernas arbetssätt är deras beskrivningar av det förebyggande och åtgärdande arbetet 
centrala. 
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När det gäller skolkuratorernas arbete mot kränkningar och mobbning på nätet förekommer 
det skillnader. Vissa skolkuratorer arbetar mer åtgärdande, medan andra även arbetar 
förebyggande mot att elever ska utsättas. Kommande citat ger uttryck för ett mer åtgärdande 
arbetssätt: 
  

Det är ingenting som vi jobbar med generellt på ett förebyggande plan, utan det 
är någonting som vi jobbar med när vi får kännedom om att det försiggår. (IP3) 

  
Bland de skolkuratorer som arbetar förebyggande finns det även skillnader gällande vilka 
strategier som skolkuratorerna använder i det direkta förebyggande arbetet med eleverna. 
Vissa skolkuratorer berättar hur de aktivt arbetar förebyggande genom att i samtal med 
eleverna beröra nätet som en naturlig del av vardagen. Det framkommer även att 
skolkuratorerna anser att ett relationsskapande arbete, som resulterar i att elever känner 
förtroende för skolkuratorn, är en central komponent för att elever ska välja att berätta om 
utsatthet på nätet. Flera skolkuratorer uttrycker att de i arbetet avser förmedla strategier till 
eleverna, som de kan tillämpa vid utsatthet. Skolkuratorerna informerar då eleverna om vad 
säkert internetanvändande innebär. Det kan till exempel handla om att vara anonym på nätet, 
att vara uppmärksam på vem eleven kommunicerar med, att det finns en risk att barn och unga 
utnyttjas via nätet, samt hur de konkret ska agera om de utsätts för kränkning eller mobbning 
på nätet. 
  
Skolkuratorerna ger uttryck för att deras arbete till viss del skiljer sig åt. En av 
skolkuratorerna beskriver det förebyggande arbetet gällande hur elever och föräldrar 
informeras om strategier, som bör tillämpas vid utsatthet: 
  

Jag pratar ofta sociala medier. Jag pratar väldigt mycket om att man ska vara 
privat och inte offentlig i de här sociala medierna. Jag pratar alltid om de här 
delarna att spara-kopiera, blockera, prata med en vuxen, polisanmäla. Så de fyra 
delarna pratar jag alltid med föräldrar och barn om. (IP6) 

  
En annan skolkurator betonar vikten av att försöka vinna elevernas tillit i syfte att hålla sig 
informerad om vad som händer på nätet. 
  

Istället för att bara fråga om hur har det varit i helgen, så kan man fråga om: hur 
är läget på nätet nu? Man får se det som sitt uppdrag att rusta barnen till att 
kunna hantera det. [...] Jag tror att mycket är vunnet i och med att eleverna 
känner att de har förtroende för oss. (IP5) 

  
Citaten ovan visar på att skolkuratorerna har olika arbetssätt, gällande hur de konkret arbetar 
förebyggande mot att elever ska utsättas för kränkningar eller mobbning på nätet. En rimlig 
förklaring till uppmärksammade olikheter när det gäller det konkreta förebyggande arbetets 
utformning, kan vara att lagstiftning och de riktlinjer som finns upplevs vara otydligt 
formulerade, i den grad att de inte innehåller detaljerade beskrivningar om vad de 
psykosociala eller förebyggande insatserna konkret innefattar (jfr. Skollag 2 kap 25§; Skollag 
6 kap 7§; Akademikerförbundet SSR, 2015). Ingen skolkurator ger uttryck för att det finns 
nedskrivna policys gällande hur skolkuratorernas arbetssätt mot förekomsten av kränkningar 
på nätet bör se ut, trots att skolkuratorernas profession anses vara central i arbetet. Detta då de 
förväntas ha kunskap om och aktivt arbeta mot kränkningar och mobbning på nätet. Det kan 
tolkas som att skillnaderna gällande arbetssätt och handlingsstrategier är ett resultat av de 



24 
 

vagheter som finns vid tillämpning av lagstiftning och riktlinjer på området (jfr. Studer & 
Mynatt, 2015; Akademikerförbundet SSR, 2015; Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). 
 
Skolkuratorerna beskriver att relationsskapande är en viktig del i deras arbete:  
 

Det är en utmaning att nå dit, till att barnen känner tillräckligt förtroende för oss. Men 
det har ju vi ganska bra möjligheter för, de är ju här hela dagarna från att de är sex år 
liksom, till att de är tretton år. Då kan ju vi bygga relation, det är ju det bästa vi kan 
göra för deras mående. (IP5) 

 
Skolkuratorerna beskriver att relationsfrämjande insatser är en central komponent i arbetet 
mot kränkningar och mobbning på nätet. Att skapa relationer byggda på tillit där eleverna 
känner sig trygga att delge information till en vuxen, anses vara en förutsättning för att på 
mikronivå kunna arbeta mot kränkningar och mobbning på nätet. Att på så vis få kännedom 
om vad som sker på nätet skapar förutsättningar för att åtgärder ska kunna sättas in (jfr. 
DePaolis & Williford, 2014; Flygare & Johansson, 2013; Bronfenbrenner, 1977). 
  
Med utgångspunkt i vårt analysverktyg kan förutsättningarna för skolkuratorernas konkreta 
förebyggande och åtgärdande arbetssätt på mikronivå sägas vara villkorat av den lagstiftning 
och de riktlinjer (generellt såväl som på den enskilda skolan) som gäller på såväl makro- som 
mesonivå (Flygare & Johansson, 2016; Forsberg & Wallmark, 2002). Mot denna bakgrund är 
en rimlig tolkning att skolkuratorernas skilda arbetssätt bottnar i att lagstiftningen och 
riktlinjerna upplevs vara vagt formulerade. Å ena sidan kan det skapa en viss osäkerhet i hur 
arbetet ska bedrivas. Å andra sidan skapar det förutsättningar för ett visst handlingsutrymme 
där skolkuratorn har en större frihet att anpassa arbetssättet till förutsättningarna, som råder i 
den specifika elevgruppen och på den enskilda skolan. Vi återkommer till frågan om 
skolkuratorers handlingsutrymme nedan.  
 
Interventioner på skolan 
De skiljaktigheter som har uppmärksammats ovan gällande utformningen på skolkuratorers 
arbetssätt visar att relationsskapande är centralt i deras arbete, men att även det kan ta sig 
olika uttryck.  
 
När det gäller trygghetsarbetet på skolan, är skolkuratorerna enade om att skolan ska utforma 
interventioner för att inge trygghet till eleverna på skolområdet. Interventionerna kan vara att 
tillsätta personal på de platser inom skolans område som av elever anses vara otrygga, såsom 
exempelvis i omklädningsrum eller på raster.  
 
Skolkuratorerna beskriver ett likartat förhållningssätt gällande arbetet mot traditionell 
kränkande behandling och att skolan ska upplevas som en trygg miljö av eleverna:  
 

Idag är väl våra viktigaste uppdrag egentligen att det finns trygga vuxna på skolan. 
Om det är jag, eller städpersonalen eller vem... Så det är mycket man kan trygga på 
skolan. (IP2) 

 
Det är ju att vi har vuxennärvaro, vi är på olika ställen där vi vet att det ofta 
förekommer kränkningar. Exempelvis omklädningsrum till idrottssalen, skolgården 
när de har rast och så. Där det finns mycket barn i grupp har vi schema för att det ska 
finnas vuxennärvaro. (IP3) 
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Resultaten indikerar på att skolan utformar interventioner, i form av vuxennärvaro på de 
fysiska platser där det kommit till skolans kännedom att det finns en ökad risk att utsättas för 
kränkande behandling. Det kan tolkas som att denna intervention görs i syfte att minska 
förekomsten av kränkningar ansikte-mot-ansikte. Det är tänkbart att kränkningar avtar på 
skolgården på grund av interventionen. Även om kränkande behandling då minskar inom 
skolans område, bör det även beaktas att de kränkande behandlingarna ändå kan fortsätta ske 
på oövervakade andra sociala plattformar på nätet, där kränkningarna enkelt kan ske anonymt. 
Det kan tolkas som att det finns ett behov av att tillsätta personal på nätet på liknande sätt som 
på skolgården, då interventioner på skolan inte är tillräckliga för att motverka att elever även 
utsätts på nätet (jfr. Skollag 6 kap 10§; Frisén & Berne, 2016; Dunkels, 2008; Flygare & 
Johansson, 2013). 
 
Med utgångspunkt i vårt analysverktyg kan skolans åtgärdande arbete på mikronivå tolkas 
som en tillsatt aktivitet på skolan mot traditionella kränkningar som sker i den fysiska 
skolmiljön, men dock inte mot kränkningar som förekommer på nätet. Skolkuratorerna 
uttrycker att det ska vara tryggt på skolan, men uppmärksammar dock inte nätet som en del av 
skolan i detta sammanhang. Skolkuratorernas arbetssätt mot kränkningar påverkas i stor 
utsträckning av lagen, som menar att när det förekommer kränkande behandling ska 
interventioner tillsättas. Mot denna bakgrund kan det som sker på mikronivån i stor 
utsträckning sägas påverkas av villkoren på makronivån (Bronfenbrenner, 1977; Flygare & 
Johansson, 2016). Det finns dock brist på tydliga direktiv gällande hur skolan kan arbeta 
förebyggande på nätet. Lagstiftningen är tydlig när det gäller kränkande behandling mellan 
individer i direkt fysisk närvaro av varandra. Däremot är den inte lika tydlig när det gäller 
arbetet mot kränkningar på nätet, vilket också tenderar att skapa en viss osäkerhet om vems 
ansvar det är att utforma och tillhandahålla interventioner riktade mot denna form av 
kränkningar. 
 
Handlingsutrymme 
Det har nämnts ovan att arbetet mot kränkande behandling påverkas av lagstiftningen och de 
riktlinjer som finns. Vidare har det framkommit att arbetets utformning i stor utsträckning 
varierar på grund av de vagheter som finns utifrån lagar och riktlinjer. Samtidigt som det 
skapar viss osäkerhet i hur arbetet ska bedrivas, skapar det förutsättningar för ett visst 
handlingsutrymme. 
 
Resultatet visar också att skolkuratorerna anser att förutsättningarna till att utforma sitt eget 
handlingsutrymme är väldigt goda, vilket följande citat påvisar: 
 

Det sätt jag jobbar på, det har jag byggt upp helt själv. (IP6) 
 

Jag tror som kuratorer på de flesta skolor, så har jag ganska fritt handlingsutrymme när 
man behöver göra saker. (IP2) 

 
Samtidigt som skolkuratorerna anser sig ha ett stort handlingsutrymme talar flera av dem om 
att arbetet också kräver ett intresse för att arbeta mot kränkningar och mobbning på nätet. De 
förklarar också att det är viktigt i arbetet att ha fungerande kommunikation med rektor: 
 

Tänker man då att det här är ett förebyggande arbete och främjande så har jag ju 
egentligen stor frihet att lägga upp det lite som jag tycker. Jag försöker informera min 
närmaste rektor. [...] Det är ju större medvetenhet nu och alla ska ju ha trygghetsplaner 
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och sånt. Då tänker jag att det här med kränkningar på nätet är en nisch som jag skulle 
kunna tänka mig att jobba med. (IP4) 

 
Man kan ju ha olika intresseområde i sig själv, så att man kanske inriktar sig mer i 
något område. Det hänger på personer som brinner för det här och som vill det här och 
så. (IP1) 

 
Hör jag något i korridoren om de (eleverna) pratar om något spel så stannar jag och 
pratar om det. Alltså jag är intresserad av det. (IP6)  

 
Citaten ovan antyder att ett brett handlingsutrymme och det egna intresset har betydelse för 
hur det förebyggande och åtgärdande arbetet utformas. Det kan tolkas som att 
skolkuratorernas breda handlingsutrymme är givet utifrån lagar, regler och policys, samt 
skolans rektor, vilket leder till att skolkuratorerna har en möjlighet till att själva kunna 
påverka arbetet. Dessa möjligheter skapas inte endast av att Skollag 6 kap 10§ är vagt 
formulerad, utan också att det egna intresset och kunskapen är av betydelse för hur arbetet 
utformas och vad det riktas mot. Det är inte tydligt formulerat i skolkuratorernas policy hur de 
ska arbeta mot kränkningar och mobbning på nätet, vilket leder till att de har ett utrymme att 
utforma arbetet själva. Detta kan vara en tänkbar förklaring till varför skolkuratorer arbetar på 
olika sätt gentemot fenomenet (jfr. Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008; Isaksson, 2014; 
Akademikerförbundet SSR, 2015).   
 
Flera av skolkuratorerna uttrycker att de på eget initiativ söker information för att öka 
kunskapen inom ämnet. Detta utifrån rapporter, privata organisationer, föreläsningar, etcetera 
vilket belyses med följande citat: 
 

Man tar ju del av BRIS-rapporter, när man själv aktivt letar inspirationsmaterial. Det 
finns ju privata företag som jobbar att ta fram material eller organisationer som 
Friends där man tar kontakt och letar till viss del utbildningar, så är det ju också att se 
till att man håller sig uppdaterad. (IP5) 

 
Man hittar saker hela tiden, det här när jag pratar om grooming, det är ju från Säkra 
Varje Unge. Det är från föreläsningar, det är sådant där man samlar på sig. (IP6) 

 
Skolkuratorerna menar att de själva aktivt söker efter kunskap för att hålla sig ajour inom 
ämnet. En gynnande faktor i arbetet är att inneha kunskap om elevernas internetanvändande 
och om teknologi (jfr. Kowalski, Morgan & Limber, 2012). Att skolkuratorerna söker 
kunskap gällande fenomenet, kan tolkas som att de bidrar till verksamhetens utveckling. Med 
en bred kunskapsbas kan det antas att skolkuratorn får goda förutsättningar att påverka det 
egna handlingsutrymmet, vilket kan skapa goda förutsättningar att arbeta mot kränkningar och 
mobbning på nätet. Skolkuratorernas handlingsutrymme påverkas alltså inte bara av de 
organisatoriska ramarna, utan också av deras egna personliga intresse och värderingar (jfr. 
Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008).   
 
Utifrån studiens analysverktyg kan det tolkas som att skolkuratorernas handlingsutrymme 
påverkas mellan de makrostrukturella villkoren och det individuella intresset på mikronivån 
(se tablå 2). En möjlig förklaring till skolkuratorernas skilda arbetssätt kan som ovan nämnts, 
vara den vaga lagstiftning som föreligger. Å ena sidan skapar det möjligheten för skolkuratorn 
att forma sitt arbete fritt. Å andra sidan skapas ingen enhetlig bild kring hur skolkuratorn ska 
arbeta. Detta kan vara en möjlig förklaring till att det heller inte finns någon tydlighet kring 
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om eller hur de ska arbeta mot kränkningar och mobbning på nätet. Skolkuratorerna beskriver 
att deras intresse av ämnet har stor inverkan på hur arbetet utformas, vilket påverkar deras 
kunskapsutveckling på området och även hur eller om de arbetar mot kränkningar på nätet. 
Skolkuratorernas egna intresse för fenomenet tycks således vara en förutsättning till att 
skolkuratorerna ska kunna bedriva ett förebyggande och åtgärdande arbete mot kränkningar 
och mobbning på nätet.  
 
Sammanfattningsvis har det framkommit i analysen att skolkuratorernas handlingsutrymme är 
brett på grund av vagheter i lagen och riktlinjer gällande hur arbetet ska bedrivas. De 
tidsmässiga förutsättningarna påverkas av den organisatoriska kontexten. Det påverkar också 
hur skolkuratorerna samverkar med annan skolpersonal och föräldrar. Det har framkommit att 
skolkuratorernas individuella egenskaper formar arbetet mot fenomenet. Skolkuratorernas 
arbetssätt påverkas från makronivå ner till mikronivå (se tablå 2). Nedanstående tablå visar en 
sammanställning av hur skolkuratorerna beskriver deras förutsättningar och arbetssätt på de 
olika nivåerna: 
 
Tablå 2: Sammanställd aktivitetsmodell med socialekologiskt perspektiv. 
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Slutsats 
Skolkuratorerna har beskrivit att arbetet mot kränkningar bedrivs utifrån trygghetsplanen. 
Dock har inte nätet specifikt benämnts i någon av trygghetsplanerna. Det har framkommit att 
skolkuratorerna arbetar mer åtgärdande än förebyggande. En slutsats som kan dras är att det 
förebyggande och åtgärdande arbetet bedrivs olika av skolkuratorerna. Detta blir tydligt 
gällande samverkan och inkludering av föräldrar: de som arbetar förebyggande samverkar 
med elever och deras föräldrar, samt andra aktörer för att sprida kunskap om säkert 
internetanvändande. Vissa skolkuratorer beskriver att de lägger vikt vid relationsfrämjande 
insatser gentemot både elever och föräldrar, i syfte att förebygga och åtgärda kränkningar och 
mobbning på nätet. Den interprofessionella samverkan bedrivs på olika sätt. Det finns 
skiljaktigheter gällande skolkuratorernas förhållningssätt att arbeta mot kränkningar och 
mobbning på nätet, vilket visas genom att vissa beskriver sig ingå i ett gemensamt arbete mot 
fenomenet, medan andra inte ingår i det vardagliga arbetet. Det har framkommit att 
skolkuratorerna har olika relationer till trygghetsteamet. Vissa skolkuratorer ingår aktivt i 
trygghetsteamet, medan andra innehar en konsultativ roll till det. Analysen visar att skolan 
tillsätter interventioner vid kränkande behandling på skolan, men utformar inte interventioner 
för kränkande behandling på nätet. 
Det har framkommit i resultat och analys att skolkuratorernas arbete mot kränkningar och 
mobbning på nätet formas utifrån rådande lagstiftning. En slutsats som kan dras utifrån 
skolkuratorernas beskrivningar är att deras juridiska förutsättningar att arbeta mot kränkningar 
och mobbning på nätet formas av att det finns vagheter i Skollagen, då fenomenet inte 
specifikt benämns. Det saknas även tydliga riktlinjer och policys gällande hur arbetet ska 
bedrivas. Inom organisationen skapar detta ett brett handlingsutrymme för skolkuratorn att 
själv forma arbetet på basis av det egna intresset. Det innebär också att arbetet mot 
problemområdet beror mycket på den enskilda skolkuratorns individuella egenskaper, såsom 
det egna intresset och vilka kunskaper som denne besitter. Det har framkommit att de 
tidsmässiga förutsättningarna att bedriva arbetet påverkas av hur skolkuratorerna prioriterar 
arbetet mot kränkningar och mobbning på nätet. 

Sammanfattningsvis är det den vagt formulerade lagen och avsaknad av riktlinjer, som lägger 
grunden för skolkuratorernas breda handlingsutrymme. De individuella egenskaperna formar 
skolkuratorns arbete och avgör hur eller om skolkuratorn arbetar mot kränkningar och 
mobbning på nätet. De individuella förutsättningarna gällande förebyggande och åtgärdande 
arbetet påverkas av den samhälleliga nivån. 

Diskussion 
Diskussion om metod 
Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer för att kunna fånga skolkuratorernas beskrivna 
upplevelser kring hur arbetet mot kränkningar och mobbning på nätet bedrivs. Det kan 
diskuteras om studiens begränsningar, då vi inte uppmärksammar skolkuratorernas generella 
arbete mot kränkande behandling, utan undersöker en liten del av skolkuratorernas 
arbetsområde. Hade vi gjort en kvantitativ studie med strukturerade intervjuer hade vi inte 
kunnat belysa skolkuratorernas enskilda beskrivningar om hur de upplever att arbetet går till. 
Vi hade dock kunnat få en övergripande bild hur ett större antal skolkuratorer arbetar. Då 
hade dock inte studiens syfte uppfyllts, eftersom syftet varit att belysa respondenternas 
subjektiva beskrivningar. Möjligen skulle en annan metod än semistrukturerade intervjuer 
kunnat tillämpats, såsom etnografisk observation. Det kan antas att etnografisk observation 
kunde gett ett mer adekvat resultat om hur skolkuratorerna verkligen arbetar i frågor gällande 
ämnet. Det hade inte varit möjligt att genomföra en etnografisk studie gällande hur 
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skolkuratorerna arbetar mot fenomenet, då detta inte skulle anses vara etiskt eftersom eleverna 
är minderåriga. En styrka av att använda sig av semistrukturerade intervjuer kan ses som att 
skolkuratorerna fått utrymme att beskriva sina upplevelser om förutsättningarna till att arbeta, 
samt hur arbetet bedrivs. Ännu en styrka som kan identifieras är att ämnet gällande 
skolkuratorers arbete mot kränkningar och mobbning på nätet inte är väl utforskat. En styrka 
är även att studien inriktat sig att undersöka yrkesverksamma skolkuratorer i förskoleklass till 
årskurs sex, eftersom det framkommit att fenomenet kryper ner i åldrarna. Detta styrker 
relevansen av att uppmärksamma hur skolkuratorerna arbetar förebyggande mot yngre barn, 
samt även hur de arbetar åtgärdande vid kännedom om att någon utsätts eller utsätter en elev 
för kränkningar och mobbning på nätet. 
 
Syftet har uppnåtts eftersom studien redogjort för skolkuratorernas beskrivningar, gällande för 
hur deras juridiska och organisatoriska förutsättningar påverkar handlingsutrymmet att 
bedriva ett förebyggande och åtgärdande arbete mot kränkningar och mobbning på nätet. Vi 
har framställt en enhetlig bild utifrån skolkuratorernas beskrivningar och har kunnat fylla en 
kunskapslucka gällande hur skolkuratorer beskriver arbetet mot fenomenet. 
 
Diskussion om resultat & slutsats  
Studiens slutsats visar på att det finns en saknad tydlighet i lagstiftning och riktlinjer, gällande 
hur skolkuratorer ska bedriva arbetet mot kränkningar och mobbning på nätet. Detta ger 
skolkuratorerna utrymme att tolka lagen gällande hur arbetet ska se ut. Det kan vidare anses 
skapa förvirring om det åläggs skolkuratorernas ansvar eller inte att arbeta förebyggande mot 
kränkningar på nätet bland skolans elever. Vidare kan det diskuteras kring att den vaga 
lagstiftningen bidrar till att skolkuratorerna har ett brett handlingsutrymme i enlighet med 
Isaksson (2014). Fördelar med ett brett handlingsutrymme kan tänkas vara att det skapar 
möjlighet för skolkuratorn till att utforma sitt arbete på ett fritt sätt. Detta gör att skolkuratorn 
kan fokusera på att arbeta förebyggande mot fenomenet i stor utsträckning, med förutsättning 
att det finns ett eget intresse och prioritering hos skolkuratorn att arbeta mot fenomenet. Om 
lagstiftning och tydliga riktlinjer gällande huruvida arbetet ska bedrivas var konkretiserade, 
skulle detta å ena sidan kunna begränsa skolkuratorernas handlingsutrymme gällande 
fenomenet, utifrån organisatoriska och tidsmässiga förutsättningar. Å andra sidan bidrar diffus 
lagstiftning och riktlinjer till att skolkuratorernas arbete ser olika ut. Det kan utifrån detta 
tolkas som att det finns en acceptans för att arbetssättet inte är enhetligt hos skolkuratorerna i 
arbetet mot kränkningar och mobbning på nätet.  
 
Skolkuratorernas arbete gällande kränkningar och mobbning på nätet skiljer sig åt. Det finns 
inget enhetligt arbetssätt, vilket kan tänkas göra att arbetet mot kränkningar och mobbning på 
nätet blir ett “antingen eller”. Skolkuratorerna har ett val att arbeta mot fenomenet eller inte. 
De kan utföra arbetet helt fritt, men skolan har ett ansvar enligt lag att arbeta mot kränkningar, 
men vem som ska utföra arbetet går vidare att diskutera. I Skollagen står det att skolkuratorn 
ska arbeta psykosocialt, vilket kan anses vara tillräckligt till att arbeta mot kränkningar 
generellt, men vi anser att arbetet också bör vara riktat mot kränkningar på nätet, eftersom det 
är ett psykosocialt fenomen som skolkuratorn är skyldig att arbeta mot (jfr. 
Akademikerförbundet SSR, 2015). Skolkuratorerna beskriver att skolan tillsätter 
interventioner på skolan, vid kännedom om att det finns en ökad risk för kränkande 
behandling. Studiens analys visar att dessa interventioner inte är tillräckliga för att minska 
kränkande behandling på nätet. Däremot arbetar vissa skolkuratorer med att inkludera 
föräldrar och sprida kunskap om säkert internetanvändande, vilket Skolverket (2013) 
förespråkar.  
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Slutsatsen visar att lagen gällande skolkuratorernas arbete mot kränkningar och mobbning på 
nätet är vagt formulerad. Eftersom lagen inte redogör för vad som är rätt och vad som är fel 
gällande arbetssättet mot kränkningar och mobbning på nätet går det att diskutera vad som är 
skolans ansvar. Vart går skiljelinjen mellan skolkuratorns ansvar och annan skolpersonals 
ansvar, men också vart tar föräldraansvaret vid? Här kan det tolkas som att skolkuratorerna är 
rådvilla, de vet om att problematiken gällande kränkningar på nätet finns, men det går att 
diskutera om det är skolkuratorns arbetsuppgift eller inte att arbeta mot fenomenet.  
 
Det har framkommit att skolkuratorernas egna intresse är av stor betydelse för hur det 
enskilda arbetet utformas mot kränkningar och mobbning på nätet. Ett eget intresse för 
fenomenet har visat sig vara avgörande för hur skolkuratorerna förhåller sig till de tidsmässiga 
förutsättningarna och prioriterar arbetet mot kränkningar på nätet. Det egna intresset har även 
bidragit till att skolkuratorerna aktivt söker kunskap inom området, för att kunna ge elever och 
föräldrar strategier för att minska och hantera kränkningar på nätet. Det har även framkommit 
att skolkuratorerna samverkar med andra aktörer för att öka kunskapen om säkert 
internetanvändande. Detta arbetssätt är i enlighet med det som Kowalski, Morgan och Limber 
(2012) menar är centrala faktorer för att motverka kränkningar och mobbning på nätet. Flera 
skolkuratorer beskriver att de eftersträvar ett relationsfrämjande arbete, vilket anses ge goda 
förutsättningar till att förebygga kränkningar och mobbning på nätet, detta i linje med Flygare 
och Johansson (2013). I enlighet med det som Beckman (2013) identifierar som lagmedlem 
och ensamarbetare, har det framkommit att dessa indelningar även är applicerbara i denna 
studie, då respondenterna antyder att de är uppdelade i dessa arbetsstilar. Detta har en 
påverkan på hur arbetet ser ut gentemot trygghetsteamet och påverkar således arbetssättet 
gällande fenomenet på organisationsnivå samt på individnivå, beroende på vilken arbetsstil 
som skolkuratorn anammar. De skolkuratorer som är med i trygghetsteamet har enligt 
Frånberg (2013) och Skolverket (2013) bättre förutsättningar att arbeta mot fenomenet, i 
jämförelse med de som inte är med i trygghetsteamet. Det har framkommit att de 
skolkuratorer som inte är med i trygghetsteamet, satsar på att bygga tillit genom 
relationsfrämjande allianser med eleverna. Dock kan de goda effekterna som deltagande i 
trygghetsteamet påvisats ha mot kränkningar och mobbning på nätet vara ett argument för att 
skolkuratorerna ändå ska ingå i det med sin kompetens. Då både deltagande i trygghetsteamet 
och relationsfrämjande insatser förväntas minska förekomsten av kränkningar och mobbning 
på nätet, bör dessa kombineras för att nå önskvärt utfall.  
 
Avslutningsvis skulle konkretiserad lagstiftning kunna ligga till grund för att alla 
skolkuratorer ser ett arbete mot kränkningar och mobbning på nätet lika självklart, som 
arbetet mot traditionella kränkningar. Det har framkommit att skolkuratorer befinner sig 
mellan den ytiga lagen och det djupa nätet. 

Relevans för socialt arbete och förslag till vidare forskning 
Studien bidrar till att fylla en kunskapslucka på ett forskningsområde kring hur specifikt 
skolkuratorer arbetar mot kränkningar och mobbning på nätet. Skollag 2 kap 25§ redogör att 
skolkuratorer, ska till skillnad från annan skolpersonal, arbeta med psykosociala insatser. Det 
kan tyda på att skolkuratorer är ensamma inom sin profession i skolans värld, vilket styrker 
relevansen för studien, då vi syftar till att uppmärksamma det sociala arbetet inom skolan. Det 
framkommer i inledningen att internet är en stor del av barnens vardag och att det medför 
risker. Kunskapsläget visar bland annat att utsatthet på nätet kan leda till psykosomatiska 
besvär och psykisk ohälsa (jfr. Beckman, Hagquist & Hellström, 2012; Wang, Nansel & 
Iannotti, 2010). Genom att arbeta förebyggande mot kränkningar och mobbning på nätet kan 
skolkuratorer bidra till att minska psykisk ohälsa hos individer över tid (jfr. BRÅ, 2012). Fler 
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skolkuratorer som arbetar mot kränkningar och mobbning på nätet kan därför förhindra att 
elever utsätter andra eller utsätts för kränkningar på nätet, som Fanndis och Linn blev. Att det 
sociala arbetet behövs inom skolan tydliggörs i denna studie, eftersom nätet och skolan är två 
arenor som barnen främst befinner sig på. Skolan är en central arena för kränkningar, men det 
är även nätet. Idag är det inte en självklarhet att barnen ska få kunskap om säkert 
internetanvändande i skolan, då lagen är ospecificerad gällande arbetet mot kränkningar och 
mobbning som sker på nätet. Denna studie bidrar således med rekommendationen om att 
förtydliga riktlinjer, policydokument eller tydligare lagstiftning gällande skolkuratorers 
förebyggande arbete mot kränkningar och mobbning på nätet, för att bidra till ett mer 
enhetligt arbete hos verksamma skolkuratorer gällande fenomenet. 
 
När det gäller förslag till vidare forskning kan studien utökas med fler kvalitativa studier, 
gällande elevers upplevelser kring skolkuratorers arbete mot kränkningar och mobbning på 
nätet. Vidare skulle det också kunna undersökas hur andra aktörer inom socialt arbete, som 
möter barn och ungdomar, bedriver arbetet mot kränkningar och mobbning på nätet.  
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Bilaga 1 - Intervjuguide  
Bakgrundsfrågor:  
Vad har du för utbildning? 
Hur länge har du arbetat som skolkurator? 
Hur många elever är du skolkurator till? 
 
Inledande frågor: kränkningar och mobbning på nätet. 
Hur definierar du kränkningar och mobbning på nätet? 
På vilket sätt diskuteras kränkningar och mobbning på nätet bland personal och elever på 
skolan?   
 
ARBETSSÄTT 
Hur arbetar du mot kränkningar och mobbning på nätet som skolkurator? 
Hur får du kännedom om att det förekommer kränkningar eller mobbning på nätet mellan 
eleverna i skolan?  
Hur hanterar du när/om ni får kännedom att sådana kränkningar förekommer mellan elever 
på er skola? 
Hur går du tillväga om en elev utsätts för kränkningar eller mobbning via nätet av annan 
person som inte är elev på er skola? 
Hur arbetar du förebyggande mot kränkningar och mobbning på nätet? 
 
HANDLINGSUTRYMME  
Vilka organisatoriska och tidsmässiga förutsättningar har du för att jobba mot kränkningar 
och mobbning på nätet? 
Vilka organisatoriska och tidsmässiga begränsningar har du i arbetet som skolkurator mot 
kränkningar och mobbning på nätet? 
Hur påverkar skolans trygghetsplan ditt arbete mot kränkningar och mobbning på nätet bland 
eleverna?  
Vad behöver du i ditt arbete för att arbeta förebyggande mot kränkningar och mobbning på 
nätet? 
 
SAMVERKAN  
Vilka aktörer eller professioner samverkar du med gällande kränkningar och mobbning på 
nätet? (Inom skolan? Utanför skolan?) 
På vilket sätt samverkar ni med andra skolkuratorer och professioner om kränkningar och 
mobbning på nätet? 
Vilka svårigheter finner du med samverkan i praktiken? 
Hur inkluderar skolan föräldrar i arbetet mot kränkningar och mobbning på nätet? 
 
Avslutande frågor  
Hur skulle du vilja arbeta annorlunda mot kränkningar och mobbning på nätet?  
Är det något du känner att vi inte pratat om idag, som ändå är av vikt att beröra i ämnet?  
 


