
 

Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete 

Socionomprogrammet 

Socialt arbete, C  

C- uppsats, 15 högskolepoäng 

VT 2016   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolpersonals arbete med Friendsprogrammet 
En programteoretisk analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Författare: Almgren, Moa & Perdaod, Kriv 

Handledare: Björn Johansson  

 



 

Skolpersonals arbete med Friendsprogrammet- En programteoretisk analys  

Almgren, Moa och Perdaod, Kriv 

Örebro universitet Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete 

Socionomprogrammet Socialt arbete, C  

C-uppsats, 15 högskolepoäng Vt 2016  

 

Sammanfattning 

Studien syftar till att undersöka hur skolpersonal, på en utvald skola, implementerar och i 

praktiken förhåller sig till Friendsprogrammet, för att ta del av detta tillämpades en kvalitativ 

ansats. Empirin samlades in med hjälp av två semistrukturerade gruppintervjuer som 

genomfördes på en grundskola i en liten kommun. Sekundärempiri har inhämtats från 

Friendsorganisationen samt från Skolverket. Med hjälp av en programteoretisk analys 

jämfördes Friendsprogrammets och skolans insatser samt arbetssätt för att identifiera 

skillnader och likheter dem emellan. Empirin visade att skolan inte hade implementerat alla 

delar av Friendsprogrammet. Skälen till detta är flera, dels kan det bero på bristande 

förutsättningar för en hela-skolan-ansats, men det kan också hs grundat sig i att skolan har 

kontextuella villkor som programmet inte har identifierat tidigare. Andra antaganden som kan 

ha förorsakat implementeringsproblematiken är att personalen hade svårt att upprätthålla 

entusiasmen kring användandet och implementeringen av programmet efter den intensiva 

starten. Dessa slutsatser kan leda till en utveckling av Friendsprogrammet, vilket kan resultera 

i att antalet barn som utsätts för mobbning reduceras. 

 

Nyckelord: Mobbning, Friendsprogrammet, programteori, logisk modell 
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Abstract 

The aim of this study is to examine how school staff, on a selected school, implements and in 

practise relates to the Friends program, to take part of this a qualitative method was applied. 

The data was collected via two semi structured group interviews which was conducted in an 

elementary school located in a small municipality. In addition to the group interviews data has 

been collected from the Friends organisation and Skolverket. By applying a program 

theoretical analysis, the Friends program and the elementary school’s interventions were 

compared to identify differences and similarities between the interventions. The results show 

that the school had not integrated all parts of the Friends program. The reasons for this are 

several, it could partly be because of the lacking conditions for a whole school approach, but 

it also took ground in the school’s contextual terms which the program had not previously 

identified. Other assumptions which can have caused the integration problem is that the 

school staff’s had difficulties maintaining the enthusiasm concerning the use and integration 

of the program after the intense start. Following conclusions can lead to a development of the 

Friends program, which can lead to that the amount of children who are bullied could be 

reduced.  
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1 Inledning 
Ingen elev ska behöva känna sig rädd för att gå till skolan och barn har rätt att känna sig 

trygga i sin skolmiljö i enlighet med skollagen, diskrimineringslagen och FN:s 

barnkonvention. Men verkligheten är att i varje klass utsätts ett till två barn för 

diskriminering, kränkningar, trakasserier eller mobbning. Kränkningarna grundar sig främst i 

etnicitet, kön eller sexuell läggning och består oftast av elaka blickar, taskiga kommentarer, 

miner eller fysiska kränkningar. Oberoende om detta sker en gång, i veckor, månader eller år 

riskerar det att lämnar psykiska sår i den som blir utsatt eller hos förövaren. De psykiska såren 

kan uttrycka sig i form av depression, ångest, fallande prestation, låg självkänsla eller i värsta 

fall självmordstankar och självmordsförsök (Friendsrapporten, 2015). Mobbning är idag ett 

stort samhälleligt- och socialt problem vilket betyder att bedriva ett aktivt arbete för att 

minska detta fenomen är något som är av hög relevans inom socialt arbete. Det finns en rad 

lagar och råd som används för att motverka detta sociala problem, såsom att i enlighet med 

skollagen (2010:800) 5 kap. 3 § ska:  

 
Utbildning utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av 

trygghet och studiero.  

 

Vidare har även Diskrimineringslagen (2008:567) i ändamål med 1 kap 1 § att motverka 

diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, 

könsöverskidande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. I skollagen 6 kap. 6 § 

berörs det faktum att skolor ska föra ett aktivt målinriktat arbete för att motverka kränkande 

behandling av barn. För att motverka förekomsten av mobbning har det utvecklats en rad 

olika typer av antimobbningsprogram. Antimobbningprogrammen syftar till att främja, 

förebygga och åtgärda mobbning ute i Sveriges skolor. Att ta ett aktivt beslut att motverkar 

kränkande behandling av barn i skolmiljö är enligt lag ett krav, men finns det en medvetenhet 

om vilka effekter antimobbningsprogramm faktiskt har? Den kvarliggande frågan förbli hur 

effektiva dessa antimobbningsprogram faktiskt är i praktiken samt under vilka kontext och 

förhållanden de önskade resultaten uppnås. Det framkommer i tidigare forskning inom 

området att de förekommer svårigheter med att implementera antimobbningsprogram, att 

exempelvis kontextuella villkor, elevgruppen och programmets utformning kan komma att 

påverka programeffekten (Marell m.fl., 2008 & Evans m.fl., 2014). Genom att undersöka hur 

skolor arbetar med och implementerar ett anitmobbningsprogram kan en insikt om vad som 

fungerar effektivt inom programmet och under vilka kontextuell villkor uppnås. Vidare kan 

en studie om skolors sätt att arbeta med programmen ge kännedom för vad som är sambandet 

mellan specifika insatser och slutgiltiga resultat. Att undersöka hur en skola arbetar med ett 

antimobbningsprogram i den praktiska skolmiljön kan leda till en möjlighet att förbättra 

programmet, vilket i sin tur kan leda till det generellt övergripande målet, nämligen att minska 

antalet barn som utsätts för mobbning.  

 

Ett av alla dessa antimobbningsprogram är Friendsprogrammet, vilket grundar sig i den icke- 

vinstdrivande organisationen Friends som vill stoppa mobbning och kränkande beteende 

genom utbildning och stöd. I följande uppsats har en fallstudie genomförts med fokus på hur 

en utvald skola arbetar med och har implementerat Friendsprogrammet. Den utvalda skolans 

anonymitet kommer i uppsatsen beaktas på så vis att den kommer benämnas med det fiktiva 

namnet Nobelskolan. Hur skolan har implementerat och arbetar med Friendsprogrammet 

kommer undersökas genom en kvalitativ ansats där empiri kommer att insamlas via intervjuer 

med skolpersonal.  
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Syfte 
Studien syftar till att undersöka hur skolpersonal på Nobelskolan implementerar och i 

praktiken arbetar med Friendsprogrammet och dess olika delar. 

 

1.1.1 Frågeställningar 

 

1. Vilka likheter respektive olikheter finns det mellan hur Nobelskolan har 

implementerat Friendsprogrammet och hur Friendsprogrammet är menat att 

implementeras?  

 

2. Vad kan dessa eventuella likheter och olikheter dem emellan bero på? 

 

1.2 Bakgrund  
1.2.1 Friendsprogrammet  

I följande avsnitt kommer information kring Friendsprogrammet i stort men även hur det är 

uppbyggt att presenteras. Friendsprogrammet är utvecklat för grund- och gymnasieskolor och 

är ett omfattande utbildningspaket som syftar till att skapa positiva förutsättningar och ett 

framgångsrikt likabehandlingsarbete. Friendsprogrammet vill uppnå detta genom att ge 

skolorna kunskap, verktyg och stöd i arbetet för en trygg och jämlik skola baserat på 

kartläggningsresultat. Friendsprogrammet övergripande mål är att all personal på skolan ska 

vara delaktiga i arbetet för en trygg och jämlik skola, något som benämns som en hela-skolan-

ansats, samt att dessa ska veta hur de ska agera om de får kännedom kring att en elev känner 

sig utsatt för en kränkning. Vidare strävar Friendsprogrammet att alla elever ska vara 

delaktiga i skolans likabehandlingsarbete och att eleverna ska veta vart de kan vända sig om 

de blir utsatta för en kränkning. Slutligen ska skolan i samarbete med Friendsprogrammet ha 

en struktur för ett systematiskt främjande, förebyggande och akut arbete (Flygare & 

Johansson, 2016).  

 

Friends menar att alla skolors problematik ser olika ut och att det därför inte finns någon 

patentlösning eller konkret metod för att stoppa mobbning utan att varje skola är i behov utav 

olika insatser utifrån deras unika situation. Friendsprogrammet sträcker sig över tre år där 

fokus ligger främst på kartläggning, uppföljning och analys. För att kunna genomföra ett 

systematiskt kvalitetsarbete behöver skolan systematiskt och kontinuerligt kartlägga, följa upp 

samt analysera resultaten under en längre tidsperiod, därav är programmet tre år. Det 

systematiska kvalitetsarbetet utgår, utöver från skolans specifika situation, från aktuell 

lagstiftning, forskning och beprövad erfarenhet. Sammanfattningsvis kan en säga att 

programmet syftar till att tillsammans med lagstiftningen, ge kunskap och konkreta verktyg 

för att långsiktigt förhindra och förebygga kränkningar samt främja allas lika värde (Flygare 

& Johansson, 2016).  

 

Friendsprogrammets utgår från tre moment som är beroende av att det föregående steget har 

genomförts för att ge förutsättningar till nästa. Dessa tre momenten är att analysera, 

förebygga och främja. Det första steget, analysera, grundar sig i att upptäcka och kartlägga 

skolans situation med hjälp av enkäter samt involvera skolans elever och ledning. Här ska en 

förståelse kring trivsel och trygghet, förekomsten av kränkningar och trakasserier samt 

personal och elevers upplevelser kring likabehandlingsarbete uppnås. Analysmaterialet 

samlas in via kartläggningsenkäter, elevträffar och skolledarträffar. Steg två utgörs av det 

förebyggande arbetet vars centrala fokus är att minimera risken för att kränkningar ska 

förekomma vilket görs genom att identifiera riskfaktorer. Med stöd i lagstiftning, forskningen 
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och läroplan arbetar programmet, under detta steg, att ta fram konkreta åtgärder. Det 

förebyggande steget använder sig av aktiviteterna personalutbildning, elevdelaktighet och 

arbetslagsträffar samt den frivilliga aktiviteten föräldrautbildning. Det tredje och sista steget 

berör det främjande arbetet, vilket handlar om att stärka det positiva förutsättningarna för 

likabehandling på skolan. Målet är här att erhålla kunskap kring vad som utgör 

diskrimineringsgrunderna på skolan för att sedan kunna arbeta med exempelvis normkritik. 

Det främjande arbetet och dess insatser syftar således till att förstärka respekten för allas lika 

värde på skolan. Under det första året i programmet avser steg tre till att försöka upptäcka och 

tillämpa praktiska verktyg för det främjande arbetet med eleverna (Flygare & Johansson, 

2016).  

2 Tidigare forskning   
2.1 Tillvägagångssätt 

Vid sökningen av tidigare forskning har databasen ”Summon” och ”Taylor & Francis Online” 

nyttjats. Summon är en söktjänst som ger en tillgång till de mesta av Örebro universitets 

biblioteks samlingar, såsom böcker, e-böcker, databaser, artiklar, tidskrifter, avhandlingar och 

open access-arkiv. ”Taylor & Francis Online” är en databas som enbart ger tillgång till dennes 

publicerade journaler. Dessa databaser användes då de ansåg medföra både en bred 

(Summon) och en smalare (Taylor & Francis Online) syn av den tidigare forskning som finns 

på aktuellt område. Sökorden som användes för sökningen var ”school bullying”, ”meta-

analysis”, ”meta-evaluation”, ”antimobbningsprogram”, utvärdering” och ”mobbning”. 

Följande begrepp valdes för att precisera sökningen av litteratur då det är anpassade efter 

studiens syfte samt urval. En metaanalys är en studie där vetenskapliga publikationer studeras 

för att kunna identifiera mönster och därmed dra konkluderande slutsatser, således är en 

metaanalys en studie av studier. Sökordet meta-analys inkluderades då de studier som 

använde denna metod har studerat en bredare empiri vilket medför en mångsidig tidigare 

forskning för aktuell studie. Vid sökningens första skede söktes sökorden enskilt, för att 

senare kombineras. Att kombinera sökorden visades vara mer fruktbart då det gav specifika 

resultat. Inklusionskriterierna som tillämpades var att studien skulle vara vetenskapligt 

granskad, att studien skulle vara skriven på svenska eller engelska, att studien fanns 

tillgänglig i fulltext samt att studien utvärderade ett antimobbningsprogram. Studier som inte 

motsvarade ovannämnda kriterier exkluderades. Syftet med sökningen var att dels få ny 

kunskap om forskningsområdet, men också ett breddat kunskapsfält för att kunna genomföra 

resterande arbete. Booth m. fl.(2012, s. 20) beskriver att en litteratursökning kan ge 

författarna en ny och bred bild på kunskapsfältet som finns. Detta kan medföra att arbetet får 

mer substans och kvalitet.  

 

I nedanstående avsnitt kommer sex studier att presenteras där bland annat studiens metod, 

urval, inklusioner/ exklusioner, resultat och slutsatser kommer att beröras. Avslutningsvis 

presenteras en sammanfattning av dessa sex studierna för att lättare kunna urskilja likheter 

och skillnader dom emellan, således för att kunna identifiera mönster. 

 

2.1.1 Effectiveness of Programmes to Reduce School Bullying A Systematic Review 

Brottsförebyggande rådet (Brå) presenterade 2008 en studie utförd i Sverige rörande 

effektiviteten av antimobbningsprogram, detta med hjälp av en metaanalys. Systematiska 

översikter tillämpar rigorösa metoder för att lokalisera, värdera och syntetisera evidens från 

tidigare utvärderingar för att på så vis minimera partiskhet i slutsatsdragandet. Tydliga mål 

samt tydliga kriterier för att inkludera eller exkludera studier har använts. Omfattande 

sökningar efter legitima utvärderingar från hela världen har genomförts. Metaanalyser 
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summerar insatsers påverkansgrad och undersöker faktorer som jämför med effektgraden 

(BRÅ, 2008). 

 

Definitionen av mobbning innehåller flera viktiga beståndsdelar såsom fysiska eller 

psykologiska angrepp som syftar till att frambringa rädsla, ångest eller att skada offret. När ett 

barn som är starkare (fysisk eller psykologisk) förtrycker ett mindre starkt barn eller flera barn 

upprepande gånger under en längre period benämns detta som en maktobalans. Mobbning kan 

förekomma i skolan eller när ett barn är på väg till eller från skolan. När två barn med samma 

maktförutsättning utsätter varandra, räknas det däremot inte som mobbning. Studier som 

inkluderades i denna översyn var tvunget att ha utvärderat ett antimobbningsprogram där 

experimentella kontrolljämförelser genomförts, således en grupp som tillsatt programmet och 

en grupp som inte fick någon handlingsplan (BRÅ, 2008). 

 

Studien visade att skolbaserade antimobbningsprogram reducerar mobbning och utsatthet med 

17-23% jämfört med de grupper som inte tillämpade ett antimobbningsprogram. De viktigaste 

faktorer för reduceringen av mobbningen var föräldrautbildning, förbättrad tillsyn på raster, 

disciplinära åtgärder, skolkonferenser, information till föräldrar, klassrumsregler samt 

videofilmer. De sju ovan nämnda insatserna har tillsammans med varaktighet och intensitet av 

antimobbningsprogrammet associerats med en minskning av mobbning. Dessutom har 

antimobbningsprogrammet som inspirerats av Dan Olweus haft mest signifikant 

programeffekt. Gällande utformningen av antimobbningsprogrammen, verkade insatserna mer 

gynnsamt hos äldre barn i mindre skolor, specifikt i Norge och i Europa i allmänhet. Mer 

berövade program samt insatser i situationer där mobbningen ägde rum två gånger per månad 

eller mer, genererade också bättre resultat (BRÅ, 2008). 

 

2.1.2 How Effective Are School Bullying Intervention Programs? A Meta-Analysis of 

Intervention Research 

Följande studie är författad av Marrell, Gueldner, Ross & Isava (2008) och syftar till att 

genom en litteraturgranskning undersöka hur effektiva antimobbningsprogram är samt vad det 

är som ger en positiv respektive negativ påverkan på resultatet. Studien genomfördes och 

publicerades i USA. Med hjälp av olika kombinationer av sökorden skola, mobbning, 

intervention, våldsförhindrande och metaanalys sökte Marrell m.fl. efter relevanta studier och 

efter ytterligare avgränsningar återstod 16 relevanta studier för det aktuella syftet. 

Sammanlagt identifierades 28 kategorier, som exempelvis “ att bevittna mobbning” eller “att 

känna sig trygg i skolan”. De 28 kategorierna bearbetades med hjälp av “The Effect Size 

Determination Program” för att kunna upptäcka negativa och positiva effekter. Marrell m.fl. 

(2008) kunde urskilja en positiv effekt av antimobbningsprogrammen för cirka en tredjedel av 

studiens kategorier. Närmare bestämt 10 av de 28 kategorierna uppvisade en positiv 

effektstorlek, vilket innebär att dessa kategorier ledde till en reducering av mobbning. Dessa 

kategorier var elevers självrapportering, att bevittna mobbning, global självkänsla, 

personalens kunskap kring förbyggande arbete mot mobbning, personalens bemötande i akuta 

mobbnings situationer, effektivisering rörande ingripande, lärares redogörelse rörande elevers 

sociala kompetens, att elever återger berättelser kring deltagande i mobbning och elevers 

acceptans för andra elever samt dokumentation angående lärares disciplinära remisser.   
 

Marrell m.fl. (2008) drar slutsatsen att tillämpa antimobbningsprogram ger ett positivt utfall 

men i en sådan liten utsträckning att det är mer sannolikt att det ger ett positivt inflytande 

rörande kunskap, attityd och självuppfattning än att det faktiskt reducerar antalet utsatta barn 

för diskriminering eller kränkning. Ungefär en tredjedel av kategorierna påvisade en 

signifikant positiv effekt av antimobbningsprogrammen, vilket verkade ske utan något som 
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helst mönster. Marrell m.fl. (2008) påpekar däremot vikten av kringliggande faktorer som kan 

komma att påverka resultatet, så som social kontext och vart i året en skola befinner sig 

(exempelvis i början eller slutet av en termin). Vidare berör Marrell m.fl. (2008) en 

problematik vid studier som berör effekten av antimobbninsprogram, nämligen att de 

fokuserar främst på indirekta och inte på direkta åtgärder av beteende. De kategorier som 

studien konstaterade hade störst effekt var exempelvis elevers eller lärares själv rapportering, 

kunskap kring mobbning samt global självkänsla vilket alla är indirekta interventioner. Detta 

påvisar att respondenterna besitter kunskap om mobbning men inte att de engagerar sig aktivt 

i att stoppa mobbningsbeteende. Att den största effektstorleken uppfattades vid indirekta 

åtgärder bevisar således att respondenterna i studierna hade en god kännedom kring 

antimobbningsprogrammen samt vetskap kring hur de trodde att de skulle agera i en akut 

mobbningssituation, men inte hur de faktiskt skulle agera i verkligheten (Marell m.fl., 2008).  

 

Utöver de 10 kategorier som påvisade en positiv effekt kvarstår de en kategori som visade sig 

vara signifikant negativ samt 17 kategorier var effektstorlek inte var av signifikant värde. Den 

kategori som visade sig ha en signifikant negativ effekt var ”pedagogers rapportering av 

studenters beteende och emotionella problem”. Som slutsats kan det konstateras att även om 

antimobbningsprogram kan ge en positiv effekt rörande medvetenhet, kunskap och kompetens 

har studien varken påvisat en signifikant negativ eller positiv effekt av antimobbningsprogram 

utan majoriteten av utfallen påvisade en så liten effektstorlek att de inte ansågs signifikanta 

(Marell m.fl., 2008).  

 

2.1.3 Utvärdering av metoder mot mobbning 

Följande utvärdering har författats, i samband med skolverket, av Flygare, Frånberg, Gill, 

Johansson, Lindberg, Osbeck & Söderström (Rapport 353, 2011). Utvärderingen syftar till att 

få insikt i vilka erfarenheter lärare, elever och annan skolpersonal har av att arbeta med de åtta 

aktuella antimobbningsprogrammen. Vidare vill man uppnå förståelse av hur och på vilket 

sätt skolornas insatser är effektiva när det kommer till att reducera mobbning, kränkningar 

och diskriminering. Studien omfattar följande antimobbningsprogram; Farstametoden, 

Friends, Lions Quest, Olweusprogrammet, SET – Social och emotionell träning, Skolkomet, 

Skolmedling samt Stegvis. Studien använder sig av en longitudinell, kvasiexperimentell 

design där individdata har samlats in med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Eleverna som deltagit i studien går i årskurs fyra till nio i 39 olika skolor varav åtta skolor inte 

använde sig av något antimobbningsprogram, en så kallad kontrollgrupp. 

Datainsamlingsmetoden har bestått av internetbaserade enkäter och kvalitativa 

gruppintervjuer. Det framkommer tidigt i utvärderingen att de aktuella skolorna, även de åtta 

som uppgav sig inte använda något program, använder sig av en kombination av flera 

antimobbningsprogram samtidigt. Således kunde inte programmen i helhet utvärderas, utan 

det centrala fokusen fick istället bli att utvärdera effekten av enskilda insatser.    

 

Utvärderingens resultat visade ett flertal insatser som hade en positiv effekt, närmare bestämt 

att elever medverkar aktivt i det förebyggande arbetet mot mobbning, en välfungerande 

uppföljning/utvärdering, att det finns antimobbniningsteam/ trygghetsgrupper, att det finns 

bra rutiner för åtgärder rörande både mobbaren och den mobbade samt att en bra 

personalutbildning genomförts. Vidare uppvisade utvärderingen ett flertal insatser med 

negativa effekter. De insatser som visade negativ effekt var när medling användes, särskilt 

schemalagda lektioner för alla klasser samt situationer där elever användes som aktörer i 

meningen observatörer och rapportörer (exempelvis kamratstödjare). Det visade sig även att 

en bristfällig förankring och kunskap kring antimobbningsprogrammet hos skolans personal, 

kan komma att leda till negativitet och motstånd mot programmet. Om det skulle uppstå 
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motstånd mot programmet från personal kan detta i sin tur leda till att programmet gör mer 

skada än nytta. Utvärderingen konstaterar även att det är komplicerat att utvärdera ett 

antimobbningsprogram då lokala förhållanden, kontext samt hur bra skolans personal 

anammar programmet kommer komma att påverka effekten (Skolverket, 2011).  

 

Slutligen gjordes en intressant observation av att det fanns skillnader på vilka insatser som 

minskar mobbningen för flickor och vilka insatser som minskar mobbningen för pojkar. 

Samma observation gjordes rörande om mobbningen var av fysisk eller social karaktär. Två 

av de insatser som visade sig ha stor betydelse för flickor var bland annat uppföljning och 

utvärdering samt ett väl utvecklat rastvaktssystem. För att förebygga och åtgärda den 

mobbning som hade social karaktär visade sig åtgärden för både förövaren och den mobbade 

samt stormöten vara betydelsefullt för flickor. Rörande den fysiska mobbningen visade sig 

elevers aktiva medverkan i det förebyggande arbetet samt en god personalutbildning fungera 

bäst för flickor. När det kommer till vad som var betydelsefullt för pojkarna visade det sig 

vara tillämpningen av antimobbningsteam/ trygghetsgrupp samt åtgärder för förövaren och 

den mobbade. För att förebygga och åtgärda mobbning med fysisk karaktär för pojkar var 

dokumentation av ärenden, ordningsregler och relationsfrämjande insatser mellan elever mest 

effektiva. Pojkar som blev utsatta för social mobbning hjälptes av att skolan hade 

personalutbildning och disciplinära strategier (Skolverket, 2011).   

  

Detta innebär att insatserna genererade olika effekter för olika respondenter och att 

mobbningsproblematiken således är för komplicerad för att ett generellt 

antimobbningsprogram ska fungera på alla skolor för alla elever. Att implementera ett färdigt 

program i sin helhet som konstruerats under andra sammanhang än de det möjligtvis kommer 

att tillämpas i medför en problematik. Att genomföra det färdiga programmet så som det var 

menat kan vara komplicerat då det kanske inte möter skolans specifika behov. Att översätta 

programmet till de kulturella normer, beteendemässiga och psykosociala behov som skolan 

har är svårgenomförbart. Resultatet visar också att skolor som implementerat ett program inte 

har en plan på hur programarbetet ska hållas vid liv och fördjupas ytterligare. Denna 

problematik kan dels härledas till utbildningen i programmet som oftast är kort och att 

programmen saknar en långsiktig strategi för implementeringsarbetet, men också att skolorna 

inte själva skapar förutsättningar för fortsatt implementering. Sammanfattningsvis påvisar 

utvärderingen att de mest grundläggande förutsättningarna för att ett antimobbningsprogram 

ska vara effektivt är att det bedrivs systematiskt, att det är förankrat i hela skolverksamheten 

samt att skolklimatet präglas av engagemang och samarbete. Att ha en hela-skolan-ansats i 

arbetet mot mobbning innebär att all personal och alla elever är delaktiga i arbetet mot 

mobbning och har förståelse och kunskap kring de arbetssätt som är förankrade. Även ett 

gemensamt synsätt och engagemang har bevisats vara en viktig förutsättning för ett 

framgångsrikt arbete (Skolverket, 2011).   

     

2.1.4 Evaluating the Effectiveness of a Curriculum‐based Anti‐bullying Intervention 

Program in Greek Primary Schools 

År 2007 publicerade Elania Andreou, Elani Didaskalou och Anastasia Vlachou sin 

utvärdering av effektiviteten av ett läroplansbaserat antimobbningsprogram för barn som 

studerar i grundskolan i Grekland. Programmet inkluderades i läroplanen för fjärde, femte och 

sjätte klassare och bestod av åtta undervisningstimmar som genomfördes under en fyra 

veckorsperiod med hjälp av videofilmer. Klasslärarna hade huvudansvaret för att filmerna 

skulle visas för eleverna. Alla berörda lärare hade fått en särskild utbildning som var utformad 

efter skolans förutsättningar. Syftet med lärarutbildningen var dubbelt – dels att öka lärarnas 

medvetenhet om mobbning och dess konsekvenser, men också att aktivt engagera lärarna i 
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insatsen. Antimobbningsprogrammet syftade till att öka medvetenhet gällande mobbning och 

dess konsekvenser bland elever. Vidare menar det till att skapa möjlighet för självreflektion så 

att eleverna blir medvetna om vilken roll de eventuellt antagit i en mobbningsprocess och ge 

eleverna verktyg i att hantera mobbningssituationer på ett nytt sätt (Andreou, Didaskalou & 

Vlachou, 2007). 

 

Data samlades in med hjälp av självrapporter före och efter insatserna, dessutom tilldelades 

klasserna olika egenskaper i form av försöks- och kontrollgrupper. Resultatet visar på att 

programmet fungerar på ett effektivt sätt och bidrar till en positiv minskning av ”outsider 

beteende” (barn som är tysta och inte motsätter sig kränkning och därmed fortsätter 

mobbning) och förbättrade elevernas förmåga att på nya sätt angripa mobbningssituationer. 

Däremot visade resultatet begränsad verkningsgrad gällande den långsiktiga effekten. Denna 

företeelse förekommer också i andra studier och kan bero på att insatserna sker under en 

begränsad period och följs inte upp i lika stor utsträckning som det egentligen borde göras. 

Studiens tidigare forskning bekräftar också att antimobbningsprogram fungerar bättre på 

yngre elever (grundskolan) jämfört med äldre elever (högstadiet & gymnasiet) (Andreou, 

Didaskalou & Vlachou, 2007). 

 

2.1.5 A meta- evaluation of methods and approaches to reducing bullying in pre-

schools and early primary school in Austraila  

Följande studie är skriven av Ken Rigby och syftade till att utvärdera åtgärder och insatser 

som ämnar till att minska mobbning bland elever i australiska förskolor och grundskolan. 

Detta görs i ljuset av en metaanalys som baserades på studier från hela världen. Till denna 

studie valdes 13 studier som härstammade från Schweiz, USA, Kanada, England, Finland, 

Norge, Spanien, Belgien och Australien. Vid genomförandet av metaanalysen låg fokus 

främst på att inkludera insatser som enbart fokuserade på yngre barn, dock valde forskaren att 

även inkludera insatser som berörde äldre barn då de i vissa avseenden påminnande om 

varandra. De studier som utvärderades innehöll insatser som berör olika nivåer, såsom skolan, 

klassrummet, enskilda barn och föräldrar (Rigby, 2002).  

 

De flesta antimobbningsprogram visade positiva resultat, med vissa undantag. Procentuellt 

sätt hade skolorna svårt med att reducera mobbning. Ett enskilt program visade dock en 

minskning på 50 procent samtidigt som de flesta visade betydligt sämre resultat och vissa 

ingen skillnad alls. En studie med dagisbarn pekade på att fysisk utsatthet är lättare att 

reducera jämförelsevis med andra typer av mobbning. I andra rapporter pekade resultaten på 

att utsattheten minskade bland eleverna, men att reduktionen var marginell. Dock tyder detta 

på att vissa insatser bidrar till en minskning av mobbning. Detta kunde bevisas genom 

kontrollgrupper där insatsen inte genomförts och utsattheten kvarstod. Då det fanns ett flertal 

insatserna i de flesta program, var det svårt att peka ut om det var enskilda insatser eller 

kombinationen av insatser som bidrog till minskad mobbning. Däremot visade en studie 

positiva resultat där insatserna var integrerade med läroplanen eller det pedagogiska arbetet 

(Rigby, 2002). 

 

Resultatet av metaanalysen indikerar på att australienska skolor kan förbättras. Genom 

välplanerade program med specifika insatser kan mobbning minska. Sannolikheten för 

positivt resultat ökar markant när insatserna riktas till yngre barn. Ett antal skolor i Australien 

testar för tillfället program som visats vara effektiva mot mobbning, dessa insatser garanterar 

dock inga positiva resultat (Rigby, 2002). 

 



 8 

2.1.6 The effectivness of school-based bullying programs: A systematic review  

Följande studie är författad av Evans, Fraser & Cotter (2014) och genomförd i Amerika, 

studien syftar till att undersöka effektiviteten av skolbaserade antimobbningsprogram via 

metaanalyser. Studien har med hjälp av olika kombinationer av sökorden mobbning, mobbare, 

antimobbning, mobbningsoffer, skola, lågstadiet, mellanstadiet, högstadiet, program, utfall, 

effekt, förebyggande och utvärdering inkluderat 32 artiklar i sin studie. Av de 32 

inkluderade  studierna valde 22 studier att undersöka effekten av antimobbningsprogrammet 

genom att observera antalet som utsätter andra för mobbning. Av dessa 22 studier uppvisade 

11 studier (50%) en signifikant programeffekt, 10 studier (45%) visade ingen signifikant 

programeffekt och en studie visade blandade resultat. Vidare undersökte 27 av de 32 studierna 

effekten av antimobbningsprogrammet genom granska antalet barn som utsattes för 

mobbning. Detta visade att 18 (67%) av de 27 studierna uppvisade signifikant programeffekt, 

8 (30%) studier påvisade ingen signifikant programeffekt och en studie (4%) rapportera 

blandade resultat. Dessa resultat påvisar att antimobbningsprogram kan vara effektiva för att 

minska både antalet utsatta för mobbning samt minska utförandet av mobbning. Aktuell 

studie kunde däremot inte identifiera specifika faktorer eller insatser som bidragit till 

resultaten, vilket Evans m.fl. tror kan bero på antimobbningsprogrammens experimentella, 

varierade och kreativa insatser. 

 

Evans m.fl. (2014) påpekar att det finns flera olika faktorer som kan komma att påverka hur 

insatser fungerar beroende på vart i världen de tillämpas. En sådan faktor verkar vara etnisk 

tillhörighet. Majoriteten av de studier där respondenternas etnicitet var homogen visade en 

signifikant programeffekt, under tiden som majoriteten av de studier där respondenternas 

etnicitet var heterogent visade inte en signifikant programeffekt. Evans m.fl. (2014) menar för 

att antimobbningsprogram ska visa en signifikant programeffekt i skolor där elever tillhör ett 

flertal olika etniska grupper behöver insatserna vara mer kulturellt medvetna. 

 

2.1.7 Sammanfattning  

Ett gemensamt mönster för studierna var att delar av metaanalyserna påvisade positiva 

resultat efter tillämpning av antimobbningsprogram eller interventioner. Två studier visade att 

det var problematiskt att lyfta fram vilka insatser som bidrog till minskad mobbning, eller om 

det var en kombination av insatser. En orsak som presenterades till detta problem var att de 

flesta antimobbningsprogamen var under en experimentell fas, vilket betyder att programmet 

inte var helt färdigutvecklat. Två andra studier lyfte insatser såsom utbildning för föräldrar 

och personal, åtgärder för mobbaren och den mobbade, trygghetsteam och förbättrad tillsyn 

som skäl till positiva resultat. 

 

En studie kunde visa en signifikant skillnad på vilka insatser som minskade mobbningen för 

pojkar och flickor. För flickor var insatserna såsom uppföljning och utvärdering av 

situationen på skolan, ett rastvaktssytem, kartläggning på platser som upplevs farliga, 

personal som är placerad på de farliga platserna, elevernas aktiva deltagande i det preventiva 

arbetet, utbildning för personalen och stormöten (där information om mobbning lyfts) mest 

effektiva. För pojkar var det en etablering av antimobbningsteam eller trygghetsteam, åtgärder 

för både mobbare och mobbade, dokumentation av ärenden, åtgärdsplaner, uppföljning, 

relationsfrämjade insatser, utbildning för personal och ordningsregler effektivast. En annan 

studie framhävde att skolor med en homogen elevgrupp (etnisk tillhörighet) hade en tydligare 

programeffekt i jämförelse med en elevgrupp som var heterogen. Två andra studier 

presenterade att antimobbningsprogrammen haft bäst effekt på yngre elever, såsom elever i 

grundskolan eller förskolan. Däremot konstaterade en studie att insatserna fungerat bäst på 

äldre barn i mindre skolor, specifikt i Norge och i Europa. 
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Två studiers metaanalys av antimobbningsprogram, visade en liten eller ingen effekt alls på 

mobbningsproblematiken. Parallellt visade en studie negativa resultat vid tillämpning av vissa 

insatser, såsom insatser mot mobbning där medling tillämpats, särskilt bestämda lektioner för 

alla klasser och insatser som elever användes som verktyg för att rapportera och observera. 

Bristande kunskap kring hur antimobbningsprogrammen används bland lärare visade också 

negativa resultat. Slutligen presenterade en studie att verkningsgraden gällande den 

långsiktiga effekten var begränsad eftersom insatserna sker under en kortare period och följs 

inte upp i lika stor utsträckning som det egentligen borde göras. 

3 Tolkningsram 
I följande avsnitt kommer relevanta teorier i relation till syftet att presenteras. Inledningsvis 

kommer aktuella och relevanta lagrum och råd att presenteras vilket bidrar till förståelse för 

hur skolors arbete ska och bör genomföras. Vidare kommer Nobelskolans 

likabehandlingsplan i sammanfattande form att presenteras, även detta för att ge en insikt i 

hur Nobelskolan agerar utöver implementeringen av Friendsprogrammets insatser. Efter detta 

kommer programteori i stort och Friendsprogrammets programteori utifrån Flygare och 

Johansson att presenteras. Följande programteori ger en inblick i hur Friendsprogrammet ska 

och bör fungera vilket ger en del av verktygen att se skillnader och likheter mellan 

Nobelskolan och Friendsprogrammet arbetssätt. Slutligen presenteras ett stycke som berör 

handlingsutrymme vilket menar till att belysa hur organisationen påverkar 

implementeringsprocessen av Friendsprogrammet.     

 

3.1 Diskrimineringslagen 

I Diskrimineringslagen [DL] (SFS 2008:567) 1kap. 1 § framkommer det att lagen ska 

motverka diskriminering samt främja lika rättigheter oavsett kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, etniskt tillhörighet eller 

ålder. Om en utbildningsanordnare får kännedom om att en elev, student eller studerande som 

deltar i verksamhetens aktiviteter anses vara utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier, 

är utbildningsanordnaren skyldig att utreda händelserna och vidta de åtgärder som skäligen 

krävs för att stävja trakasserier i framtiden. En utbildningsanordnare som bedriver verksamhet 

enligt skollagen (2010:800), ska inom ramen för verksamheten arbeta med ett målinriktat 

arbete för att främja lika rättigheter samt vidta åtgärder och förhindra att någon elev som 

deltar i verksamhetens aktiviteter utsetts för trakasserier oavsett oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 

läggning, etniskt tillhörighet eller ålder (SFS 2008:567, 2 kap 7, 14 & 15 §). 

 

Varje år ska skolor runt om i Sverige upprätta en plan mot diskriminering och kränkande 

behandling, planen kallas också för likabehandlingsplan. Planen ska innehålla specifika 

åtgärder som planeras och hur dessa ska verkställas samt följas upp. Insatserna ska främja lika 

rättigheter och möjligheter för de elever som närvarar i verksamheten - oberoende kön, etnisk 

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

dels i preventivt syfte och för att förhindra uppkomsten av trakasserier (Diskrimineringslagen, 

SFS 2008:567, 3 kap, 16 §). 

 

3.2 Skollagen 

I enlighet med Skollagen [SL] (SFS 2010:800) 1 kap. 1 § ska utbildning utformas i 

överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar samt vila på de mänskliga 

rättigheterna, såsom människolivets okränkbarhet, individens frihet, integritet, människors 

likavärde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Vidare ska i enlighet med SL 1 
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kap. 2 § var och en som verkar inom utbildning främja de mänskliga rättigheterna och aktivt 

motverka alla former av kränkande behandling. I överensstämmelse med SL 1 kap. 10 § ska 

utbildning enligt denna lag som rör barn ta utgångspunkt i barnets bästa. Detta innebär att i 

enlighet med SL 1 kap. 10 § stycke två, ska barnets inställning så långt som möjligt klarläggas 

och barnet ska fritt få uttrycka sina åsikter i alla frågor rörande hen med hänsyn till dennes 

ålder och mognad. Utbildningen ska dessutom i enlighet med SL 5 kap. 3 § utformas på ett 

sådant sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av en trygghet samt en 

studiero. 

 

För att motverka kränkande behandling av barn och elever ska huvudmannen i enlighet med 

SL 6 kap. 6 § se till att det bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka detta. Vidare har 

huvudmannen skyldighet med förankring i SL 6 kap. 7 § att se till att det genomförs åtgärder 

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

Huvudmannen har även skyldighet i enlighet med SL 6 kap. 8 § att se till att det görs en årlig 

plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande 

behandling av barn och elever. Slutligen finns det i enlighet med SL 6 kap. 9 § ett förbud mot 

huvudman eller personal att utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling. 

  

3.3 Läroplanen 

Skolverkets läroplan (2015) menar att ingen elev ska i skolan utsättas för diskriminering på 

grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande 

identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller annan kränkande 

behandling. Alla som arbetar i skola ska därför arbeta aktivt för att motverka diskriminering 

och kränkande behandling av såväl enskilda individer som grupper. Rörande normer och 

värden ska alla som arbetar på skolan i enlighet med läroplanen aktivt motverka 

diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper. Vidare berör läroplanen 

att lärare ska uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder 

för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling. 

Slutligen framför läroplanen att skolans mål ska vara att elever på skolan ska ta avstånd från 

att människor utsätt för förtyck och kränkande behandling samt medverka till att hjälpa andra 

människor (Skolverket, 2015). 

 

3.4 Allmänna råd 

Skolverkets allmänna råd rörande diskriminering och kränkande behandling (2014) tar 

utgångpunkt i ovan nämnd lagstiftning och påpekar att huvudmannen bör se till att 

verksamheten genomför en regelbunden kartläggning och analys för att förminska risken av 

att diskriminering och kränkande behandling förkommer. Vidare bör huvudmannen se till att 

särskild uppmärksamhet riktas mot att upptäcka när barn utsätts för diskriminering eller 

kränkande behandling samt att det ska finnas rutiner rörande utredning, åtgärder och 

dokumentation om en misstanke kring utsatthet väcks. Det främjande arbetet mot 

diskriminering och kränkande behandling bör bedrivas systematiskt, långsiktigt, omfatta 

kompetensutveckling för personal samt baseras på aktuell kunskap kring området. Tid ska 

åsidosättas för personal och elever att diskutera normer och attityder och hur goda relationer 

kan vårdas. Det förebyggande arbetet med elevernas delaktighet bör omfatta regelbunden 

kartläggning, analyserande, planerande av insatser, identifierade av risker samt konkreta och 

uppföljningsbara mål. 

 

Beträffande personalens tillsyn av elever bör den vara god på de platser som anses otrygga 

och anmälan kring diskriminering och kränkande behandling bör ske efter ett system och 

upprättande av rutiner. När akuta situationer uppstår bör det finnas rutiner för hur detta ska 
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lösas samt de eventuella åtgärden som görs bör grundas på utredning av det enskilda fallet. 

Åtgärden för akuta situationer bör följas upp och dokumenteras för verksamhetens 

utvecklings skull. Angående skolans arbete med planer mot diskriminering och kränkande 

behandling bör det resultera i en gemensam eller två systematiskt hophängande planer vars 

innehåll ska vara känt på verksamheten. Planen eller planerna bör utgå från de slutsatser som 

kunnat dras av kartläggningen samt de åtgärden som genomförts under året. Vidare ska det 

presenteras en ansvarsfördelning rörande det förebyggande och främjande arbetet mot 

diskriminering och kränkande behandling. Utöver detta ska det finnas en beskrivning av hur 

insatserna för det förebyggande och främjande arbetet ska följas upp. Det ska även 

framkomma hur barn, elever och vårdnadshavare anmäler förekomsten av diskriminering eller 

kränkande behandling. Dessutom ska de rutiner som finns rörande personal och rektors 

anmälningsskyldighet klargöras, så även hur utredning, åtgärder och dokumentation av 

diskriminering eller kränkande behandling genomförs. Slutligen ska det förekomma en 

beskrivning rörande hur elevers delaktighet i det främjande och förebyggande arbetet ser ut 

(skolverket, 2014). 

 

3.5 Likabehandlingsplan 

I Nobelskolans likabehandlingsplan presenteras den vision som ska ligga till grund för 

skolans arbete. Visionen förskriver att ingen form av kränkande särbehandling accepteras 

samt att arbetsmaterialet ska präglas av tolerans och respekt för alla individer. Vidare ska 

ingen, varken elev eller personal, i arbetet utsättas för trakasserier eller annan kränkande 

behandling. Visionen berör de olika diskrimineringsgrunderna- kön, ålder, sexuell läggning, 

funktionshinder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning samt 

könsöverskridande identitet eller uttryck. I likabehandlingsplanen definieras samtliga 

diskrimineringsgrunder och skolans ansvar och arbete för att förhindra att dessa 

diskrimineringsgrunder uppstår. I samband med denna information förekommer även en rad 

exempel på hur diskrimineringsgrunderna kan te sig i praktiken, exempelvis i relation till 

etnisk tillhörighet uppges följande citat: 

 

Maria är bäst i klassen på svenska. Hon är aktiv på lektioner och har alla rätt på 

proven. Läraren vill inte ge Marie MVG, då svenska inte är hennes modersmål. 

[diskriminering]. 

 

Diskriminering beskrivs som när en skola behandlar en elev sämre än andra elever och att 

detta missgynnande har ett samband med diskrimineringsgrunderna. En kränkande 

behandling är när någon uppträder på ett sådant sätt att det kränker en elevs värdighet, men 

saknar koppling till några av diskrimineringsgrunderna. Slutligen definieras trakasserier som 

ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som samtidigt har en koppling till någon 

eller flera av de sju diskrimineringsgrunderna. 

 

Likabehandlingsplanen presenterar en rad olika faktorer som menar till att förebygga 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Men först uppmanas föräldrar att 

diskutera mobbningen med sina barn samt att föräldrar ska delge skolan utifall dom har 

information kring en elevs utsatthet. Likabehandlingsplanen uppmanar även föräldrar att vara 

uppmärksamma rörande symptom som exempelvis ovilja att gå till skolan, ont i magen, 

huvudvärk, blåmärken, nedstämdhet eller ledsamhet. Konkreta insatser för att reducera antalet 

utsatta barn på Nobelskolan är: 

 

-       Trivselregler 

-       Rastvakter 
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-       Konflikthantering 

-       Årlig enkätundersökning 

-       Trivselkartläggning av skolsköterska i år 4 

-    Undervisande lärare ansvar för att läromedlet inte upplevs kränkande i relation till 

diskrimineringsgrunderna 

-    Årlig kartläggning av otrygga platser 

-    Kompetensutvecklas 

-    Föräldramöte 

-    Kontaktar vårdnadshavare vid incident 

-       Klassråd 

-    Trygghetsteam 

 

Aktuell plan innehåller en handlingsplan för hur skolan ska agera vid kränkande behandling. 

Först samtalar någon eller några från trygghetsteamet med den drabbade eleven för att får 

reda på vad som har hänt, hur ofta det förekommer samt vilka som är inblandade. Därefter 

kontaktar skolan vårdnadshavarna. De som har utsatt någon för mobbning kallas individuellt 

till samtal med antimobbningsgruppen, här diskuteras vetskapen om mobbningen och att 

skolan ser allvarligt på det, även här kontaktas vårdnadshavare. Dessa samtal kan vid behov 

upprepas under flera tillfällen. Om det finns behov för detta tas ärendet upp i områdets 

elevhälsoteam. Två veckor senare sker det ett uppföljningssamtal med alla inblandade som 

hålls av antimobbningsgruppen. Efter att ärendet betraktas som avslutat skickar 

antimobbningsgruppen en skriftlig rapport till rektorn. Vidare presenteras Nobelskolans 

övergripande mål vilket var att öka tryggheten på skolan, öka ”vi-känslan” och att alla på 

skolan ska veta vad trygghetsteamet är samt vilka som ingår i det. 

 

3.6 Programteori  

Det generella syftet med att tillämpa programteori är att synliggöra vilka teorier och 

antaganden som ligger till grund för ett program (Pawson & Tilly, 1997). Genom att tillämpa 

programteori kan insikt i dels hur ett program kan beskrivas, dels hur det kan förstås och 

förklaras uppnås. Programteori intresserar sig i antaganden av en kedja av insatser och 

aktörers respons vilket leder fram till ett programresultat. Med hjälp av programteori kan en 

förståelse för hur de avsedda eller observerade resultaten faktiskt uppstår som konsekvens av 

det aktuella programmet uppnås (Blom m. fl., 2015). En god programteori beskriver utfall, 

mekanismer samt vilka kontextuella villkor som framkallar specifika resultat. Med andra ord 

avser en programteoretisk analys att klargöra hur en insats är menat att fungera med avseende 

på presentation som ska leda till önskvärda resultat (Pawson & Tilly, 1997). I följande 

fallstudie kommer hur Nobelskolan har implanterat Friendsprogrammet samt deras arbetssätt 

att tolkas med hjälp av den programteoretiska analys som är författad av Flygare och 

Johansson (2016).  

 

Nedanstående avsnitt kommer att beröra, för aktuell studie, relevanta delar för år ett av 

Friendsprogrammets programteori författad av Flygare och Johansson (2016). Programteorin 

för Friendsprogrammet förekommer på en organisatorisk, interpersonell samt individuell 

nivå. Inom de olika nivåerna förekommer aktörer, mekanismer samt resultat. Aktörerna 

benämner de aktuella personer som berörs eller deltar i nivån. En mekanism hänvisar till det 

sättet vilket någon av insatserna, eller flera av dom i olika kombinationer frambringar en 

förändring (Pawson & Tilley: 2004). Slutligen presenteras de resultat och effekter som 

Friendsprogrammet insatserna ska leda till. Följande information finns även att tillhanda i 

form av en logisk modell i bilaga 1 ” Logisk modell utifrån Friendsprogrammets 

programteori”.   
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3.6.1 Organisation 

På den organisatoriska nivån är skolledning, pedagoger, övrig skolpersonal, elever och 

vårdnadshavare aktuella aktörer. På nivån förekommer ett flertal insatser, bland annat 

utbildning rörande det förbyggande och främjande arbetet. Vidare kartläggs skolans unika 

situation med hjälp av kartläggningsenkäter, elev- och skolledarträffar. Ovannämnd 

kartläggning ligger sedan till grund för skolans personalutbildning, arbetslagsträffar samt 

föräldrautbildning. Med utgångpunkt i skolans unika situation ska även programmet stödja en 

utvecklingen av likabehandlingsarbetet genom att stärka det positiva förutsättningarna kring 

likabehandlingsarbetet samt genom att erhålla kunskap kring vad som utgör 

diskrimineringsgrunderna på skolan. Ett övergripande mål är även att främja lika rättigheter 

och förstärka respekten för allas lika värde i skolan. Detta ska uppnås genom att en rad 

mekanismer uppstår, såsom en förbättrad struktur inom organisationen, ett ledarskap och en 

kultur som genomsyras av ett gemensamt synsätt, viljan att utvecklas, medvetenhet och 

delaktighet vilket i sin tur ska bidra till en hela-skolan-ansats samt en sammanhållning i 

personal och elevgrupper. Det ideala utfallet och resultatet för Friendsprogrammet på en 

organisatorisk nivå, är att programmet blir en bidragande faktor till en struktur i arbetet samt 

att det agerar praktiskt stöd i trygghets- och likabehandlingsarbetet. Vidare bör hotspots och 

riskfaktorer identifieras samt förekomsten av beteende som kränkningar, trakasserier eller 

mobbning förändras på skolan. Kunskap kring orsak, typen och förekomsten av 

diskriminering samt kränkande behandling fördjupas och så även kunskapen kring rättigheter, 

diskrimineringsgrunder och skyldigheter. Den förändring som förekommer på skolan ska ske 

på initiativ av personal och elever. Likabehandlingsarbetet ska genomsyras av en utveckling 

och kontinuerlig diskussion samt präglas av en hela-skolan-ansats. Vidare ska skolklimatet 

genomsyras av en trygghet och jämlikhet. Slutligen är ett inkluderande förhållningssätt en 

viktig del av skolkulturen på samma sätt som ett demokratiskt och gemensamt förhållningssätt 

är för verksamheten (Flygare & Johansson, 2016). 

 

3.6.2 Interpersonell 

De primära aktörerna på den interpersonella nivån är pedagoger samt elever. På följande nivå 

tillämpas det förebyggande och främjande arbetet praktiskt med hjälp av Friendsprogrammet 

utbildningsmaterial, råd och stöd. Dessutom ska det här uppstå en medvetenhet kring den 

egna rollen i trygghets- och likabehandlingsarbetet samt sättas gränser mot kränkningar, 

trakasserier och diskriminering. Vidare genomförs en kartläggning och analys med hjälp av 

kartläggningsenkäter, elevträffar med mera. I syfte till att öka elevers kunskap kring 

mobbning arbetar pedagogerna praktiskt med likabehandlingsarbetet i undervisningen. Det 

praktiska likabehandlingsarbetet kan i praktiken uttryckas genom att exempelvis använda 

böcker som belyser olika typer av familjebildningar eller att ge pojkar och flickor lika stort 

inflytande och utrymme i verksamheten. Detta för att synliggöra grupptryck, roller, normer 

och för att tillämpa övningar och främjartekniker. De mekanismer som framkommer på 

personal nivån är att informella sociala system framhävs och erkänns samt arbete med 

relationen mellan olika aktörer så som lärare-elev-elev uppstår. Även här ska insatserna 

resultera i att hotfulla platser, s.k. hotspots och riskfaktorer identifieras samt förekomsten av 

beteende som kränkningar, trakasserier eller mobbning förändras på skolan. Som i liknelse 

med de organisatoriska resultatet ska kunskap kring orsak, typen och förekomsten av 

diskriminering och kränkande behandling fördjupas och så även kunskapen kring rättigheter, 

diskrimineringsgrunder och skyldigheter. Den förändring som förekommer på skolan ska 

även ske på initiativ av personal och elever. Vidare ska relationsarbetet mellan elev och 

pedagog genomsyras av erkännande, gemensamt synsätt och bekräftelse. Elevgruppen ska 

även känna en delaktighet och en känsla av inflytande (Flygare & Johansson, 2016). 
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3.6.3 Individuell  

De primära aktörerna på den individuella nivån är enbart eleverna, insatserna på denna nivå 

fokuserar på att utveckla uppmärksamhet för andras mående samt rapportering till ansvarig 

vid händelse av incidenter. Vidare berörs även akuta insatser och ansvarstagande för trivsel 

och god stämning på skolan och i klassen. De mekanismer som förväntas att leda till det 

önskade resultatet är den kognitiva kapaciteten samt sociala färdigheter. Insatserna ovan 

förväntas att resultera till ökad kunskap hos eleverna kring synliga och osynliga kränkningar 

samt de konsekvenser för den utsatta. Ökad kunskap kring främjandetekniker som avlöser 

härskartekniker och om sina egna och andra rättigheter. Vidare bör eleverna utveckla sina 

förmåga att framföra och stå för sin åsikter samt att ha förmåga att möta värderingskonflikter. 

Slutligen ska elevernas subjektiva insatser bidra till att begränsade normer minskar vilket ska 

leda till förändrade attityder (Flygare & Johansson, 2016). 

 

3.7 Handlingsutrymme 

Som anställd i en organisation agerar du som representant för denna. Handlingsutrymmet 

formas till stor del av organisationen då det är organisationen som avgör hur stort utrymme 

den enskilda anställda har. Ett handlingsutrymme kan med andra ord ses som möjligheten att 

välja hur man ska agera utifrån de utrymme organisationens uppdrag sätter. Som enskilt 

anställd strävar du efter möjligheten att använda den kompetens och kunskap du har under det 

handlingsutrymme din organisation har satt. Som pedagog anställd på en skola har du antagit 

dig en specifik roll som lärare, denna roll innebär ett inbyggt dilemma. Å ena sidan möter 

läraren en elev som människa till människa men å andra sidan har läraren i fråga sitt 

handlingsutrymme vilket är begränsat av organisationens ramar samt lagar och regler. Utöver 

detta påverkar handlingsutrymmet av en rad andra faktorer, såsom rutiner, professionella 

tolkningar, traditioner eller individuella faktorer hos den anställda. Detta betyder att personer 

med olika livserfarenheter utnyttjar sitt handlingsutrymme på olika sätt, även om en 

arbetsplats traditioner i många fall leder till att anställda utnyttjar sitt handlingsutrymme 

tämligen lika. Ytterligare en aspekt av handlingsutrymmet är resurser, så som ekonomiska och 

materiella resurser men även tid eller kunskaper. Dessa aspekter kan påverka hur en anställd 

har möjlighet att utföra sitt uppdrag. Exempelvis kan en organisations resurser påverka om en 

anställd har antingen ett brett eller smalt handlingsutrymme (Svensson, Johansson & 

Laanemets, 2008).  

4 Metod 
I följande avsnitt presenteras uppsatsens tillvägagångssätt. Inledningsvis framkommer och 

motiveras vilken vetenskaplig ansats studien har haft som grund. Vidare berörs uppsatsens 

urval, datainsamlingsmetod, bearbetning av empirisk data, analysmetod samt analytiskt 

tillvägagångssätt. Avslutningsvis omnämns studiens tillförlitlighet och etiska implikationer.  

 

4.1 Vetenskapligansats  

Då följande studie syftar till att få en djupare förståelse rörande Nobelskolans personals 

arbetssätt och upplevelser av att implementera Friendsprogrammet genom att genomföra 

semistrukturerade gruppintervjuer ansågs den kvalitativa ansatsen att vara av störst relevans. 

Detta då den kvalitativa ansatsens centrala fokus ligger på att uppnå förståelse för orddata till 

skillnad från den kvantitativa ansatsen som vill förklara sifferdata (Fejes & Thornberg, 2009). 

Bryman (2011) menar att den kvalitativa forskningen är ostrukturerad, präglad av närhet, 

belyser deltagarnas uppfattningar och förekommer i naturliga miljöer vilket passade den 

aktuella studiens syfte.  
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4.2 Urval 

Då aktuell studie skrevs i samarbete med organisationen Friends behövde de som deltog i 

studien arbeta på en skola där Friends antimobbningsprogram var tillämpat. Författarna hade 

initialt en kontakt med berörd handledare vilket i sin tur hade kontakt med Friends som i ett 

senare skede genererade i att en lista på aktuella skolor tillhandahölls. Författarna kontaktade 

ett flertal skolor som var av intresse för studien, alltså skolor som hade tillämpat 

Friendsprogrammet, och valde till sist den första skolan som tackade ja till att delta i studien. 

Studien syftar till att undersöka hur skolpersonalen på Nobelskolan implementerar och i 

praktiken förhåller sig till Friendsprogrammet, som innebär att de intervjupersoner som 

inkluderades i studien var anställda på skolan. Vidare beaktades inte faktorer som kön, ålder, 

etnicitet eller sexualitet vid valet av intervjupersoner, då det centrala för studiens syfte är 

intervjupersonernas arbetsplats och att denna tillämpade Friendsprogrammet. Med studiens 

tidsbegränsning i åtanke intervjuades fyra personer. I och med detta är studiens urval ett icke- 

sannolikhetsurval och närmare bestämt ett bekvämlighetsurval. Vidare kan en ytterligare 

fördjupning inom bekvämlighetsurvalet utföras där slutprodukten blir ett snöbollsurval eller 

kedjeurval (Bryman, 2011).  

4.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen genomfördes i form av kvalitativa gruppintervjuer. För att respondenterna 

skulle kunna uttrycka sig fritt och deras svar inte skulle påverkas av forskarna tillämpades en 

semistrukturerad intervjumetod. Att använda sig av en semistrukturerad intervjumetod ansågs 

vara fördelaktigt i aktuell studie då strukturen av intervjun byggdes runt teman istället för 

specifika frågor, vilket kan leda till en bredare och fylligare empiri. Vidare kan en 

semistrukturerad intervjumetod bidra till ny kunskap inom ämnesområdet då intervjupersonen 

inte är begränsad inom forskarens tolkningsram. Då aktuell studie syftar till att undersöka hur 

Friendsprogrammet fungerar på Nobelskolan kunde författarna i förväg inte vara medvetna 

om vad som fungerar bra och respektive dåligt på skolan, därför öppnade en semistrukturerad 

intervju upp för att fler relevanta ämnen kunde beröras. Att den semistrukturerade intervjun 

skedde i grupp kunde i sammanhanget bidra till en givande dialog mellan intervjupersonerna, 

detta kan leda till djupare förståelse i hur deltagarna uppfattade de berörda teman. Då det 

finns en risk för att en grupps reaktioner eller svar är specifika för just den gruppen, är det 

oftast mer fördelaktigt att genomföra flera gruppintervjuer (Bryman, 2011). Därför 

genomfördes det två intervjuer där två respondenter intervjuades av varsin intervjuare. Valet 

av att det genomfördes två gruppintervjuer påverkades även av studiens tidsbegränsning. 

Innan de semistrukturerade intervjuerna ägde rum författades en intervjuguide vilket menade 

att hålla ordning i de teman och frågor som berördes. Även om författarna komponerade en 

intervjuguide finns det en risk med att tillämpa en semistrukturerad intervju då 

respondenternas svar kan visa sig vara icke relevant i förhållande till temat och syftet i stort, 

vilket kan leda till oanvändbar empiri (Bryman, 2011).  

4.4 Bearbetning av empirisk data  

Studiens empiriska data samlades in genom kvalitativa gruppintervjuer där det utfördes en 

inspelning som sedan transkriberas. Efter att intervjuerna genomfördes transkriberade 

författarna intervjumaterialet samma dag. Det är av vikt att författarna försöker genomföra 

transkriberingen så fort som möjligt efter genomförd intervju, detta då det är naturligt att 

glömma bort viktiga detaljer (Bryman, 2011). Ett detaljrikt intervjumaterial kan förhöja 

kvaliteten på empirin vilket kan vara vägledande under senare analysprocess (Tholander & 

Thunqvist Cekaite, 2009). Första steget i att bearbeta den empiriska data var sedan att 

kategorisera det transikriberade intervjumaterialet, detta gjordes för att lättare kunna jämföra 

skillnader och likheter i materialet (Fejes & Thornberg, 2009). När intervjumaterialet hade 
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kategoriserats påbörjades analysen, studien utgick i analysen från den programteori som är 

författad av Flygare och Johansson (2016) och undersökte hur Nobelskolans implementering 

och arbetssätt förhöll sig till denna.  

 

4.5 Analysmetod 

Då aktuell studie syftar till att undersöka hur skolpersonalen på Nobelskolan implementerar 

och i praktiken förhåller sig till Friendsprogrammet, användes programteori som analysmetod 

av empirin. Ett program beskrivs av Carol Weiss som “en pågående och planerad intervention 

som syftar till att uppnå vissa resultat med avseende på ett eller annat pedagogiskt, socialt 

eller kommersiellt problem”. Detta kan jämföras med Friendsprogrammet som består av en 

strukturerad treårig plan vilket syftar till att reducera det sociala problemet mobbning (Blom, 

Nygren & Morén, 2015). För att tänka teoretiskt kring Friendsprogrammet tillämpades 

programteori som analysmetod. Programteori handlar om antaganden av en kedja av insatser 

och aktörers responser som leder fram till ett programresultat. Med hjälp av programteori 

skapas en insikt i hur de avsedda eller de observerade resultaten faktiskt uppstår med hjälp av 

det aktuella programmet (Blom, Nygren & Morén, 2015). Med andra ord hur uppstår de 

ursprungligt önskade eller de observerade resultaten med hjälp av Friendsprogrammet. 

Genom att få ta del av denna informationen kan en lättare specificera vad som måste 

förändras för att uppnå programmets önskade mål och resultat.  

 

I följande studie berörs den normativa och kausativa teorin. Detta då det finns intresse för att 

jämföra hur Friendsprogrammet anser att deras program bör vara och genomföras för att 

uppnå optimala resultat och hur programmet faktiskt fungerar på Nobelskolan samt under 

vilka kontext eller förhållanden resultaten uppnås. Genom att tillämpa programteori kan 

förståelse för dels hur ett program kan beskrivas, men också hur det kan förklaras och förstås 

uppnås. Med hjälp kvalitativa intervjuer som datainsamlingsmetod, hoppas vi att empirin med 

hjälp av att tillämpa programteori som analysmetod, bidra till en förståelse mellan 

Friendsprogrammets insatser och deras resultat samt vilken specifika kontext och förhållande 

som påverkar utfallet. Chen menar att programteori består av två delar, den normativa och den 

kausativa teorin. Den normativa teorin beskriver programmet som det bör vara, hur insatserna 

bör genomföras för att det önskvärda målet och resultatet ska uppnås. Den kausativa teorin 

berör istället de empiriskt baserade antaganden om hur verksamheten fungerar i verkligheten 

samt under vilken kontext och sociala förhållanden som det är sannolikt att uppnå vissa 

resultat (Blom, Nygren & Morén, 2015) 

 

För att jämföra Flygare och Johanssons (2016) programteori om Friendsprogrammet med hur 

det ser ut i det vardagliga arbetet på Nobelskolan, kan logiska modeller vara till hjälp för att få 

en fördjupad förståelse för hur ett program fungerar och under vilka villkor eller för vem. Vår 

logisk modell grundar sig i ett kritisk realistiskt perspektiv och kan beskrivas som ett visuellt 

sätt att presentera hur programmet i helhet eller deras komponenter förväntas att fungera. I 

den logiska modellen framkommer sambandet mellan de resurser programmet kräver, 

programmets planerade aktiviteter samt de resultat som insatserna förväntas uppnå (Pawson 

& Tilley, 1997). Genom att tillämpa en logisk modell gav det möjligheten att jämföra, i detta 

fall, Friendsprogrammet och Nobelskolan för att kunna påvisa skillnader och likheter dem 

emellan.  

 

4.6 Analytiskt tillvägagångssätt 

I aktuell studie genomfördes den programteoretiska analysen genom att först sätta samman en 

logisk modell utifrån Flygare och Johanssons (2016) programteori som introducerade de 

insatser, mekanismer och resultat som förväntades av Friendsprogrammet under år ett. Efter 
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detta analyserades de resultat som framkommit av intervjumaterialet mot bakgrund av 

tolkningsramen, detta gjordes i teman för att underlätta både för läsaren men även för 

analysprocessen. Efter att den initiala analysdelen hade genomförts komponerades en logisk 

modell av de resultat som framkommit, i följande logiska modell presenterades de insatser 

och mekanismer av Friendsprogrammet som Nobelskolan tillämpat och utvecklat. Slutligen 

ställdes de två logiska modellerna i relation till varandra för att kunna jämföra skillnader och 

likheter, detta för att kunna föra en djupare analys av hur Friendsprogrammet tillämpats på 

Nobelskolan. Som tidigare nämnt presenteras Flygare och Johanssons logiska modell rörande 

Friendsprogrammet som bilaga 1 och författarnas egen komponerade logiska modell över 

Nobelskolan återfinns i analys och resultat delen på sida 27. 

 

4.7 Tillförlitlighet 

För att skapa en trovärdighet i resultatet fick respondenterna tillgång till transkriberingen som 

genomfördes efter intervjuerna. Avsikten med detta var att respondenterna skulle få möjlighet 

till att kommentera materialet för att få en bekräftelse på att transkriberingen innehåller 

substans och sanningsenliga beskrivningar. Bryman (2011) uppger att trovärdighet skapas 

genom att personer som deltagit i studien ska få möjlighet att kommentera forskarens 

uppfattning av verkligheten. 

 

Som stöd för att arbetet och resultatet ska vara pålitligt genomfördes en tydlig redogörelse 

gällande forskningsprocessen vilket gavs möjlighet till att granskas. Arbetet granskades dels 

av handledare som bedömde kvaliteten, men också av en examinator samt opponenter som 

kritiskt granskade arbetet. Bryman (2011) förklarar att pålitlighet genereras med hjälp av att 

författarens forskningsprocess genomsyras av transparens och påvisar tydligt hur 

tillvägagångssättet gått till. Detta genom en presentation av problemformuleringar, val av 

undersökningspersoner, fältanteckningar, intervjuutskrifter, beslut och liknande. Dessutom 

kan kollegor fungera som granskare för att bedöma i vilken utsträckning som teoretiska 

konklusionerna är berättigade (Bryman, 2011). 

 

Urvalet av respondenter riktade in sig på skolor som etablerat Friendsprogrammet, antalet 

skolor som kunde inkluderas i studien blev därmed begränsat. I och med detta kan det antas 

att de flesta skolor som var möjliga att användas har en likvärdig arbetsmetod mot mobbning. 

Däremot har alla skolor olika förutsättningar gällande resurser och tillgångar eller identifierat 

specifika problem för den enskilda skolan, dessutom har de flesta skolor nått olika långt med 

processen rörande programmet. Med en detaljerad beskrivning av den kontextuella miljön är 

det möjligt att identifiera i vilken utsträckning resultatet är överförbart till en annan skola 

(Bryman, 2011). Med detta i åtanke, kan det vara problematiskt att överföra samma resultat 

till en annan skola då det kan förmodas att de kontextuella förutsättningarna ser annorlunda 

ut. 

 

4.8 Etiska implikationer  

I enlighet med Vetenskapsrådet etiska riktlinjer fanns det flera etiska implikationer att ta 

hänsyn till i följande studie (2002). I Vetenskapsrådets etiska riktlinjer förekommer fyra 

huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Rörande informationskravet föreskriver Vetenskapsrådet att forskaren skall 

informera aktuella intervjupersoner kring studiens syfte samt under vilka villkor de 

medverkar i studien (Vetenskapsrådet, 2002). Vidare påskrider samtyckekravet att samtycke 

alltid skall inhämtas från de personer som är aktivt deltagande i studien, i detta fall de som 

intervjuades. I samtyckeskravet framförs även de aktivt deltagande i studiens rätt att, utan 

påtryck eller påverkan, avbryta sin medverkan utan att detta ger negativa effekter för personen 
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i fråga (Vetenskapsrådet, 2002). Följande implikationer diskuterades av författarna med 

intervjupersoner innan intervjuerna inledes. Vidare föreskriver Vetenskapsrådet att det inte 

bör förekomma ett beroendeförhållande mellan intervjuare och intervjupersonen. Detta kan 

bli problematiskt i följande studie eftersom både intervjupersonerna samt intervjuaren 

samarbetar tillsammans med Friends vars program studien menar att undersöka. Förhållandet 

mellan intervjuperson och intervjuare kan komma att påverka empirin då intervjupersonen 

möjligtvis känner sig påtryckt eller påtvingad att delta i studien eller ge vissa specifika svar 

(Vetenskapsrådet, 2002).  

I Konfidentialitetskravet framkommer bestämmelser rörande forskarens tystnadsplikt samt att 

alla medverkande i studien skall anonymiseras i sådan utsträckning att utomstående inte skall 

kunna identifiera dessa (Vetenskapsrådet, 2002). Detta beaktades på sådant sätt att författarna 

varken diskuterade studiens individuella svar med obehöriga eller benämde de deltagande vid 

namn, kön eller yrkestitel. Slutligen berör nyttjandekravet att uppgifter om enskilda, 

insamlade i forskningsändamål, inte får användas i annat syfte än studiens. Då följande studie 

skrivs i samarbete med Friends, tog både uppsatsens handledare samt Friendsorganisationen 

del av studiens material. Detta anses inte vara problematiskt då alla parter har i syfte till att 

använda uppgifterna i samma forskningsändamål som aktuell studie samt att dessa följer 

förpliktigandet och överenskommelserna som gjorts mot intervjupersonerna som ursprungliga 

författarna gjorde (Vetenskapsrådet, 2002).    

5 Resultat och analys 
I följande avsnitt kommer de resultat som framkommit av intervjumaterialet att analyseras i 

ljuset av tidigare presenterad tolkningsram. Innan resultat och analys presenteras ett stycke 

som redogör för skolans organisation, detta för att ge en förståelse för i vilket sammanhang 

insatserna används. Efter detta är första avsnittet indelat i olika teman vilket presenteras med 

subrubriker, för varje tema presenteras först en resultatdel vilket sedan stärks med ett citat för 

att slutligen analyseras. I andra avsnittet introduceras en logisk modell, som även uppvisas i 

löpande text, vilket agerar som verktyg för att i det avslutande avsnittet presentera en 

fördjupad analys. 

 

5.1 Skolans organisation 

Nobelskolan ligger i en liten kommun i Sverige, folkmängden är cirka 16 000 personer. 

Nobelskolan har cirka 200 elever och 10 fastanställda lärare. Av lärarna är 90 % kvinnor och 

resterande 10 % män, 80 % har pedagogisk högskoleutbildning och 10 % har 

specialpedagogisk högskoleutbildning. Rörande eleverna är 47 % flickor och de kvarstående 

53 % pojkar, 86 % har utländsk bakgrund och 14 % har föräldrar med eftergymnasial 

utbildning (siris.skolverket.se). 

 

Det framkommer utifrån statistik rörande Nobelskolans elever samt under genomförandet av 

intervjuer på skolan att kommunen denne befinner sig i har ett segregerat samhälle. Det har 

även framkommit under studiens intervjuer att Nobelskolan har fått tillämpa 

Friendsprogrammet på sin skola gratis, vilket alla skolor i Nobelskolans närområde har fått 

genom ett samarbetet med en sponsor. 

 

Nobelskolan har tillämpat något som dom benämner som “synligt lärande”, vilket innebär att 

all pedagogisk personal ska engagera eleverna i sitt eget lärande. Vidare ska den pedagogiska 

personalen även sträva efter att hela tiden vara så tydliga som möjligt i sin undervisning. 

Nobelskolan menar att det är avgörande för elevernas framgång att lärarna ger återkoppling 

till eleverna, detta så att eleverna uppfattar avsikten med lärandet samt målen för 
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undervisningen. Eleverna ska således vara delaktiga i sitt lärande och veta målen för sin 

lärande samt hur dessa ska uppnås (Nobelskolan.se). 

 

För att höja kvalitén på undervisningen i den kommun som Nobelskolan ligger i har ett flertal 

insatser gjorts, däribland skolprojektet “En skola att vara stolt över”. Utöver det har en 

struktur för ett systematiskt kvalitetsarbete framtagits, något som förskrivs i 4 kap i skollagen. 

Det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att synliggöra kvalité och likvärdighet, identifiera 

utvecklingsområden för ökad måluppfyllelse samt skapa en delaktighet och dialog om 

måluppfyllelse, utvecklingsbehov och åtgärder. Detta avses ska uppnås genom en uppföljning 

och utveckling rörande följande processer; 

 

 Kunskap, lärande och utveckling 

 Normer, värden och inflytande 

 Övergång, samverkan och omvärld 

 Organisation och resurser 

 Styrning, ledning och kommunikation 

 utvecklingsarbete (Nobelskolan.se) 

 

5.2 Utbildning 

Gällande om personalen känner sig tillräckligt utbildade rörande hur mobbning kan 

förebyggas, uppkomma och te sig svarar respondenterna enhetligt. Alla intervjupersoner 

uttryckte att de känner sig tillräckligt utbildade. Respondenterna uppger att deras kunskap 

grundar sig i utbildning på lärarhögskolan, tiden de arbetet på skolan samt andra aktiviteter. 

 
Vi har fått mycket via lärarhögskolan och här. Sen hade vi skolmässan där man prata 

om mobbning och olika rastaktiviteter som kunde minska mobbning. 

 

Empirin påvisar att respondenterna bär med sig mycket kunskap kring arbetet mot mobbning 

sen tidigare och att Friendsutbildningen gett dem nya verktyg, vilket tyder på att personalen 

har en programhistoria. Det framkommer att skolan erbjuder utbildning för att att utveckla 

personalen i att hantera mobbning och kränkande behandling. Detta kan tolkas som att 

personalen har fått ett uppdaterat handlingsutrymme såsom tillgång till regelverk och 

strategier i arbetet mot mobbning, detta då organisationen har signalerat att personalen ska 

använda nya arbetssätt och metoder för att angripa mobbning genom att denna del av 

Friendsprogrammet implementerats. Detta kan ha igångsatt nya möjligheter inom eller strypt 

handlingsutrymmet för personalen. Skolverket (2014) uppger att arbetet mot diskriminering 

och kränkande behandling bör omfatta kompetensutveckling för personal ur ett långsiktigt 

perspektiv. Enligt Svensson m.fl. (2008) formas handlingsutrymmet av organisationens ramar 

och instruktioner, i egenskap av att personalen fått nytt arbetsmaterial som de tillhandahållit 

under utbildningen av Friendsutbildare. 

 

Respondenterna förklarar att de får tillfälle att föra diskussioner kring förhållningssätt, normer 

och åtgärder, specifikt på arbetslagsmöten med hjälp av Friendsmaterialet. Däremot har 

diskussionerna ibland hämmats av andra påträngande diskussioner kring exempelvis 

kunskapsmål och har därmed bortprioriterats. 

     
     Just hur, det har kanske inte varit på sista tiden utan det var mer under hösten för att de 

är annat fokus på kunskaper och öhm ja så att de är inte så att det är mindre viktigt utan 

att det får konkurrera med andra saker. 
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Resultatet antyder att respondenterna upplever den tid som syftar till att vara avsatt för att föra 

en diskussion kring normer och förhållningssätt som otillräcklig, då de upplever att ämnet i 

vissa fall måste bort prioriteras. Detta kan tolkas som att skolan antingen inte har tillräckligt 

med personal för att tillgodose Friends rekommendationer att föra diskussioner kring normer, 

eller att alltför många utvecklingsinitiativ tävlar om utrymme i arbetets vardag. Ovanstående 

kan tolkas som att personalens handlingsutrymme därmed blir begränsat. Detta då 

programimplementeringen kan ha inneburit att ytterligare arbetsuppgifter tillkommit och att 

det medfört en begränsning av tid för att genom föra andra uppdrag. Ytterligare en analytisk 

tanke är att det inte finns en systematisk plan kring när och hur det ska föras en diskussion 

kring normer och förhållningssätt vilket kan leda till att det bortprioriterats. Frånvaron av en 

systematiskt utformad plan kan också leda till att handlingsutrymmet begränsas eftersom 

personalen hämmas av rådande arbetsbelastning och arbetsvillkor. I enlighet med skolverkets 

allmänna råd ska det förebyggande arbetet bedrivas systematiskt, vilket möjligtvis kan tolkas 

vara bristfälligt i följande situation. Skolverkets allmänna råd (2014) stipulerar att det är av 

vikt att avsätta tid att föra en aktiv diskussion, vilket enligt läroplanen (2015) bör ske i samråd 

med övrig skolpersonal. Vi kan alltså se att rådande organisationsramar och villkor på detta 

plan inskränker personalens handlingsutrymme att arbeta med mobbningsprogrammet.  

 

Gällande om Friends arbetsmaterial, såsom temaböckerna, är ett stöd för elevernas utbildning 

rörande mobbningsproblematiken var svaren varierande. Alla respondenter var medvetna om 

att temaböckerna fanns, däremot skilde sig svaren avseende hur aktivt böckerna användes. 

Svaren som uttrycktes var att de användes sparsamt och att enbart var en klass som påbörjat 

arbetet. 
De har använts sparsamt, tvåorna har börjat nu. De har använts sparsamt. Men det är ju 

olika från olika klasser tror jag. 

 

Den sparsamma användningen skulle kunna tänkas bero på att skolan fortfarande befinner sig 

i år ett av implementeringsprocessen och inte haft möjlighet till att implementera 

temaböckerna i undervisningen, samt att det råder viss osäkerhet kring hur långt arbetet 

kommit gällande temaböckerna som ska stödja personal i att integrera exempelvis kritiskt 

normtänk i undervisningen. Empirin medger inte någon säker tolkning i nedanstående analys, 

men det skulle kunna tänkas sig ett antal orsaker som utmynnat i ett flertal konsekvenser. En 

annan orsak till den sporadiska användningen av temaböckerna, skulle kunna vara att någon 

av insatserna på organisatorisk nivå såsom utbildning rörande det förebyggande och 

främjande arbetet eller skolledarträffar, inte har förankrats eller mottagits optimalt på skolan. 

Detta då personalen är medvetna om att temaböckerna finns men att de själva valt att inte 

använda det i sin undervisning, vilket tyder på ett bristfälligt gemensamt synsätt. Detta kan ha 

lett till att mekanismer såsom förbättrad struktur inom organisationen, gemensamt synsätt och 

viljan att utvecklats har uteblivit, vilket i sin tur kan ha lett till att alla pedagoger på skolan 

inte har implementerat exempelvis temaböckerna då de saknar viljan att beakta ett gemensamt 

synsätt och motivation till att utveckla sitt ursprungliga arbetssätt. Enligt Flygare och 

Johanssons (2016) programteorietisk analys av Friendsprogrammet förekommer flera insatser 

på organisatorisk nivå, dessa insatser kan vara utbildning rörande det förebyggande och 

främjande arbetet samt kartläggning med hjälp av enkäter och skolledarträffar. Tidigare 

nämnda insatser syftar till att aktivera mekanismer som resulterar i utfall såsom ett 

gemensamt synsätt som ska leda till en hela-skolan-ansats.   

 

5.3 Kartläggning 

Respondenterna uppger att det varje termin görs en kartläggning kring den psykosociala 

miljön samt trygga och otrygga platser. Skolan använder sig av en metod som kallas för 
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“flugan” och den används fortfarande. Syftet med metoden är att lokalisera otrygga platser 

genom att flyga runt på skolans alla platser. Intervjupersonerna delger också att de använder 

sig av elevenkäter sedan tidigare, men tillämpat Friendsprogrammets enkäter sedan starten 

hösten 2015. 

 
Dels hade vi den här flugan som vi gjorde varje år. Där låtsas man att vara en fluga. Flugan 

berättar vad flugan ser, uppifrån skolan och hur eleverna är och plockar ut otrygga plaster. 

Flugan har funnits sedan innan och en enkät kring trivsel och trygghet. 

 

Empirin pekar på att skolan sedan tidigare arbetet med kartläggning kring den psykosociala 

miljön samt trygga och otrygga platser men att detta förändrats efter introduktionen av 

Friendsprogrammet. Detta kan tolkas som att skolan bedriver sitt arbete i enlighet till 

relevanta lagar och råd, då de kartlägger skolans situation regelbundet. Men det kan också 

tolkas som att skolan bär med sig en historik från tidigare använda program. Empirin ger inte 

någon säker tolkning i varför ”flugan” finns kvar, men det skulle tänkas sig att ”flugan” dels 

finns kvar på grund av att metoden anses vara effektiv. Men även att skolan fortfarande 

befinner sig i år ett av Friendsprogrammet och därför inte hunnit implementera programmet 

fullt ut. Vidare kan insatserna på den organisatoriska nivån ha tillämpats bristfälligt vilket kan 

ha resulterat i att mekanismer som ett gemensamt synsätt och viljan att utvecklas har uteblivit 

samt att det saknas förutsättningar för att en hela-skolan-ansats. Huvudmannen har skyldighet 

i enlighet med 6 kap 8 § SL att se till att det görs en årlig plan med en översikt över de 

åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och 

elever. Flygare och Johansson (2016) presenterar kopplingen mellan specifika insatser och 

mekanismer på den organisatoriska nivån, såsom att insatsen kartläggning menar till att leda 

till mekanismen och resultatet en hela-skolan- ansats. En hela-skolan-ansats innebär att ett 

visst arbetssätt är förankrat i all personal på skolan.  

 

När det gäller den årliga kartläggningen kring kränkning och trakasserier görs den vid slutet 

av varje läsår. Respondenterna uppger att trygghetsteamet utvärderar vissa unika händelser 

samt i vilka sammanhang som mobbning förekommer. 

 
Trygghetsteamet har utvärderingar vid slutet av varje läsår, så vi utvärderar vårt arbete. Vad 

som har hänt, vad vi har gjort, ja, vi återkopplar till allt. 

 

Resultatet visar att skolan årligen genomför kartläggningar kring kränkningar och trakasserier 

och har använt denna insats sen tidigare, redan innan tillämpningen av Friendsprogrammet. 

Skolan har alltså haft en tydlig struktur kring hur de ska arbete med kartläggningen kring 

kränkande behandling och trakasserier under en låg tid. Detta kan betyda att skolans ramar 

och regler gett skolpersonal de verktyg och handlingsutrymme som krävs för att genomföra 

kartläggningar. Dessutom kan det antas att skolan jobbar i enlighet med relevanta regelverk 

och råd då skolans arbetssätt matchar med exempelvis skolverkets anmäla råd. Enligt 

Skolverkets anmäla råd (2014) bör skolor regelbundet kartlägga verksamheten för att 

förminska risken av diskriminering och kränkande behandling. Svensson m.fl. (2008) påpekar 

att handlingsutrymmet utvecklas av skolans förutsättningar och regler, som i detta fall kan 

vara att organisationen bestämt att utvärderingar ska ske varje år och har avsatt tid för detta.  

 

Trots att årliga kartläggningar görs ger respondenterna uttryck för att kartläggningen har sina 

brister då den inte beaktar alla de områden som kan vara relevanta. Exempelvis menar 

respondenterna att det inte görs en årlig kartläggning av om alla på skolan känner sig 

delaktiga i skolans likabehandlingsarbete. Däremot uppger respondenterna att kartläggning 

gällande normer och värden görs varje år och att den integrerats med verksamhetsplanen. På 
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frågan om respondenterna kartlagt om alla känner sig delaktiga i likabehandlingsarbetet är 

svaret nekande: 

 
Det tror jag inte. Men vi har ju den för verksamhetsplanen, som heter normer och värden. Den 

görs varje år och går igenom målen för förra året, sen sätter vi nya mål för nästa år. 

 

Av resultatet framgår det att skolan inte har integrerat Friendsprogrammets alla delar i 

verksamheten, då respondenterna delger att bara delar av Friendsprogrammets kartläggning 

har genomförts. Detta kan bero på att skolan fortfarande befinner sig i år ett och därmed inte 

hunnit implementera alla programdelar. Denna problematik kan också bero på att insatser som 

exempelvis utbildning, på den organisatoriska nivån, inte genomförts på ett korrekt sätt vilket 

kan ha lett till att en kartläggning inte har genomförts. Flygare och Johansson (2016) påpekar 

att insatser såsom utbildning på organisatorisk nivå ska bidra till en förbättrad struktur hos 

organisationen och en kultur som genomsyras av ett gemensamt synsätt. Gällande 

kartläggningen kring normer och värden tyder svaren på att det sedan tidigare funnits ett 

systematiskt arbete kring reduceringen av mobbning. Utifrån empirin är det svårt att se varför 

det finns skillnader i kartläggningsförfarandet, men det kan bero på att skolans organisation 

utvecklat det handlingsutrymmet som krävs för att genomföra kartläggning kring en del då det 

inte finns resurser för alla delar. I enlighet med Svenssons m.fl. (2008) resonemang, som 

tidigare i arbetet har diskuterats, kan vi alltså se att nuvarande organisationsramar enbart 

fokusera på delar av kartläggningsarbete och därmed begränsar handlingsutrymmet.  

 

5.4 Delaktighet 

5.4.1 Elevdelaktighet 

Intervjupersonerna uttrycker att elevernas erfarenheter och kunskap får vara utgångspunkten 

gällande arbetet mot mobbning. Eleverna får vara med att skapa och utforma förhållnings- 

och trivselregler. Respondenterna uppger också att det är öppet för alla elever att lämna sina 

åsikter och förslag kring hur skolan ska jobba mot mobbning. 

 
Det här med trivselreglerna, det var utifrån elevernas synpunkter. Just det att ta fram regler 

tillexempel. Vill vi ta reda på hur vi kan göra matsalssituationen bättre vänder vi oss till 

eleverna så får de ge sina förslag. Vi jobbar ju jättemycket med det, de är grunden, vi har 

bilder på väggen som kallas bry sig om regler 

 

Av citatet framgår att eleverna får vara med att utforma skolans arbete mot mobbning genom 

att utformning av exempelvis trivselregler utgår från elevernas erfarenheter och förslag. Detta 

tyder på att arbetet mot mobbning bedrivs systematiskt på detta område och att elevernas 

delaktighet prioriteras samt att det förs en diskussion kring elevernas bemötande sinsemellan. 

Detta kan tolkas som att arbetet bedrivs enligt programmet och att skapa goda relationer tycks 

fungera tillfredställande i denna del. Enligt Skolverkets allmänna råd (2014) bör det 

förbyggande arbetet mot mobbning omfattas av elevdelaktighet och ett systematiskt tänk. 

Flygare och Johansson (2016) skriver att insatser som kartläggningsenkäter och elevträffar på 

interpersonell nivå kan skapa förutsättningar för att en god relation mellan lärare och elev om 

detta genomförs på korrekt sätt, det vill säga om det präglas av delaktighet. 

 

5.4.2 Personaldelaktighet 

Av intervjuerna framgår det att all skolpersonal inte är delaktiga i arbetet mot mobbning. 

intervjupersonerna uppger att personal såsom vaktmästare, städare och matpersonal inte fick 

delta under Friends utbildningstillfällen. Alla respondenter uttrycker dock att det är medvetna 
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om att Friends förespråkar en hela-skolan-ansats men att detta inte går att genomföra rent 

organisatoriskt. 

 
Det finns personal som är svår att få med. Friends vill ju att man ska ta med 

vaktmästare och kökspersonal och där har vi ju inte lyckas fullt ut utan det är svårt rent 

organisatoriskt. Men så mycket som möjligt. 

 

Svaren antyder på att organisationen inte kunde erbjuda all personal på skolan att vara 

delaktiga i arbetet mot mobbning, dock framkommer det inte varför det är svårt 

organisatoriskt. Däremot finns det en vetskap hos respondenterna att det är fördelaktigt om all 

personal skulle vara delaktiga men att det inte fungerar rent organisatoriskt. Empirin ger inte 

någon säker förklaring i nedanstående resonemang, men det skulle kunna tänka sig ett antal 

skäl som genererat i ett flertal konsekvenser. Det kan antas att insatser på den organisatoriska 

nivån inte har fullföljts på ett optimalt sätt då det inte har funnits förutsättningar i att praktiskt 

genomföra dessa, vilket har resulterat i att mekanismer som ett gemensamt synsätt och en 

hela- skolan-ansats har uteblivit. Vidare kan det finns en rad faktorer som kan ha lett till att 

insatserna på den organisatoriska nivån inte har genomförts, såsom tidsbrist, resursbrist eller 

ekonomiska förutsättningar. Följande resonemang bedrivs i relation till Flygare och 

Johansson (2016) programteori där de uppger att insatser på en organisatorisk nivå som 

utbildning och kartläggning leder till en aktivering av mekanismer såsom gemensamt synsätt, 

viljan att utvecklas samt medvetenhet vilket i sin tur syftar till att leda till en hela-skolan-

ansats. 

 

5.5 Normer 

Alla respondenter uppger att normer diskuteras i stor utsträckning i undervisning och i andra 

sammanhang. Diskussionen förs kring hur man exempelvis beter sig, acceptans och 

konsekvenstänkande. Respondenterna är eniga om att det finns mycket att arbeta med då 

skolan har elever från många olika kulturer, något som medför en extra belastning för arbetet 

kring normer. Intervjupersonerna medger också att de alltid jobbat med normer, de fick inte 

mycket nytt via Friendsprogrammet då de jobbat mycket med det innan. 

 
Ja det tror jag, eftersom inte de bär med sig mycket sen innan, vi har mycket att jobba 

med. Just det här naturliga, hur man är mot andra liksom. Menar du att det inte finns 

någon rådande norm? Nej det finns inget sånt, det finns inget annorlunda. 

 

Resultatet indikerar att diskussionen kring normer görs i kombination med undervisningen 

och att det fanns innan programmets implementering. Men också att skolan har större 

utmaning kring arbetet med normer då skolans elever bär med sig en bred variation av normer 

från sina respektive kulturer. Däremot använder inte skolan några konkreta insatser gällande 

normer, i synnerhet inte ur Friendsprogrammet. Detta kan dels bero på att personalen inte fått 

de verktyg som krävs via insatser på den organisatoriska nivån för att implementera specifika 

insatser, men också att programmet fortfarande är i det första året och därmed inte hunnit få 

fäste i undervisningen. Det kan också antas att personalen inte anser att programmets insatser 

är optimala för de kontextuella villkor som lyder på skolan och därför väljer bort Friends 

interventioner. Ytterligare ett antagande kan vara att kartläggningsverktyget är begränsat när 

det gäller att identifiera skolans specifika behov och att personalutbildningen därmed har varit 

bristfällig och irrelevant. I enlighet med Flygare och Johanssons (2016) programteorietiska 

analys ska insatser som utbildning på den organisatoriska nivån leda till att mekanismer 

såsom gemensamt synsätt, viljan att utvecklas, medvetenhet och delaktighet igångsätts.  
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Agerande vid en elevs utsatthet 

Samtliga respondenter uppger en enhetlig syn på vilka åtgärder som förekommer vid en elevs 

utsatthet. Vidare delger alla respondenterna att de är bekväma med att ingripa utifall att ett 

barn skulle bli utsatt men att ytterligare kunskap skulle uppskattas. 

 
Läraren kontaktar rektorn, rektorn kontaktar trygghetsteam, trygghetsteamet kontaktar 

läraren, läraren och trygghetsteamet pratar, trygghetsteamet kontaktar barnet, barnet 

och trygghetsteamet har möte, trygghetsteamet tar kontakt med föräldrarna, uppföljning 

två veckor och om det blir bra, blir det bra, om inte så kontaktar trygghetsteamet rektor, 

rektorn kontaktar föräldrarna och barnet. Då blir det möte med rektorn och hälsoteamet. 

 

Citatet stödjer att skolan har ett väl genomtänkt arbetssätt och en enhetlig syn på hur 

agerandet vid en akut mobbningssituation ska se ut, denna syn överensstämmer med både 

Friendsprogrammet samt skolans likabehandlingsplan. Det kan antas att skolans gemensamma 

syn grundar sig i att organisationen har bedrivit ett systematiskt kvalitetsarbete. Vidare kan 

det även grunda sig att personalen har ett tydligt handlingsutrymme, eftersom de 

organisatoriska ramar det har att förhålla sig till är systematiskt presenterade och därmed 

enkla att agera inom. Ett annan möjligt antagande om den gemensamma synen är att det är 

lagstadgat att en likabehandlingsplan ska innehålla en handlingsplan för hur skolan ska agera 

vid akuta åtgärder. Flygare och Johansson (2016) menar att för att kunna genomföra ett 

systematiskt kvalitetsarbete behöver skolan systematiskt och kontinuerligt kartlägga, följa upp 

samt analysera resultaten. I Diskrimineringslagen (SFS 2008:567, 3 kap, 16 §) framkommer 

det att skolor runt om i Sverige ska upprätta en plan mot diskriminering och kränkande 

behandling, planen kallas också för likabehandlingsplan. Planen ska innehålla specifika 

åtgärder som planeras och hur dessa ska verkställas samt följas upp. I kombination med 

Svensson m.fl. (2008) resonemang, kan det antas att rådande ramar och villkor såsom hur 

personal ska agera vid en elevs utsatthet främjar personalens handlingsutrymme. 

 

5.6 Strukturerat systematiskt arbete för att främja och förebygga mobbning 

Rörande det främjande arbetet uppger samtliga respondenter att de använder sig av sina 

gemensamma värdegrunder om hur man ska vara mot sina skolkamrater. Vissa av 

respondenterna uttrycker att de har tvärgruppsdagar, där man delar upp klasserna i olika 

grupper och går igenom olika situationer. Samtidigt som resterande intervjupersoner uppger 

att de använder sig av Friendsövningar och andra sorters av övningar. 

 
Vi försöker jobba klassöverskridande så att man känner att en skola, att vi alla tar hand 

om varandra. Vi har tvärsgruppsdagarna, det är också förbyggande. Några gånger per 

termin har vi delat upp barnen i tvärgrupper och de kommer från alla möjliga klasser 

och man går runt till olika stationer. Vi försöker jobba klassöverskridande så att man 

känner att man är en skola. 

 

Resultatet påvisar att det finns ett gemensamt arbetssätt i arbetet med värdegrunden, men att 

respondenterna utöver detta använder sig utav olika insatser. Detta kan tolkas som att 

personalen inte arbetar på ett homogent sätt. Denna differens kan bero på att skolan befinner 

sig i år ett av programmet samt att skolan saknar en fullständig hela-skola-ansats vilket kan 

bero på att insatser på den organisatoriska nivån såsom utbildning och kartläggning inte har 

varit tillräckliga. Då Friendsprogrammet bara har varit tillämpat på skolan under ett år kan det 

möjligtvis vara så att personalen inte har, med hjälp av organisatoriska traditioner, skapat ett 

gemensamt handlingsutrymme. Flygare och Johansson (2016) uppger att mekanismer såsom 

förbättrad struktur, gemensamt synsätt samt en hela-skolan-ansats utvecklas genom insatser 

som utbildning och kartläggning på organisatorisk nivå. Svensson m.fl. (2008) menar att 
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individer med olika erfarenheter utnyttjar sitt handlingsutrymme på olika sätt men att en 

arbetsplats traditioner i många fall slutligen leder till att de anställda utnyttjar sitt 

handlingsutrymme relativt överensstämmande. 

 

5.7 Programtrogenhet 

Samtliga intervjupersoner instämmer i att skolans arbetssätt inte förändrats markant efter att 

programmet tillämpades. De uppger att enstaka Friendsinsatser har implementerats men att 

arbetet rörande mobbning är i stort sätt är oförändrat. Enligt intervjupersonerna var en av 

orsakerna till detta att en bärande och motiverande person i processen inte var tillgänglig. En 

del av respondenterna uppger att det fortfarande använder sig av andra insatser, såsom 

“guldkompisrådet” och “flugan”. 

 
Själva gången det här med trygghetsteam och hur man hanterar kränkningar och 

trakasserier kanske inte har förändrats så där jättemycket. Guldkompisrådet, de tar fram 

frågor som vi ska diskutera i klasserna och det handlar mycket om beteende, hur man ska 

göra för att få en bättre miljö i matsalen, eller hur ska vi göra för att alla ska känna sig 

trygga i omklädningsrummet och då får man diskutera det i klassrummen. Vi har det som 

råd. 

 

Resultaten visar att arbetet mot mobbning generellt inte förändrats samt att vissa insatser 

fortfarande finns kvar sedan innan programmet tillämpats. Resultatet visar också att arbetet 

fallerar när den bärande personen blev indisponibel. Detta kan visa på att skolan inte har 

tillämpat en hela-skolan-ansats eftersom när en enskild engagerad person slutar ger detta 

negativa konsekvenser på resterande personals engagemang. Resultatet medger inte en säker 

tolkning här, men kan tolkas som att det inte finns en sammanhållning i personalgruppen och 

att all personal inte är lika delaktiga i arbetet mot mobbning. Det eventuella bristande 

engagemanget kan även bero på personalbrist, då de tidsmässigt inte hinner kombinera arbetet 

på skolan med att implementera Friendsprogrammets alla delar fullt ut. Flygare och 

Johansson (2016) menar att insatser som utbildning och kartläggning på den organisatoriska 

nivån ska dra igång mekanismer så som gemensamt synsätt, viljan att utvecklas, medvetenhet 

och delaktighet vilket ska leda till en hela-skolan-ansats samt en sammanhållning i personal 

och elevgrupp. 

 

5.8 Kontextuella villkor 

Intervjupersonerna delger att skolans elevgrupp består av cirka 90 procent med utländsk 

bakgrund, många av dessa elever är nyanlända. Respondenterna uppger att det är 

problematiskt att komma åt konflikter mellan elever där konflikten grundar sig i att 

folkgrupper inte kommer överens i respektive hemland. 

 
Det finns mycket som är svårt att komma åt som ligger kring folkgrupper som inte 

tycker om varandra. Hur kommer man åt det, det kommer djupt grundat, det kommer 

hemifrån. Hur når man sånt liksom? 

 

Citatet visar på att personalen identifierat ett problem som är specifikt för skolans 

kontextuella villkor. Resultatet antyder också på att personalen inte har verktyg för att hantera 

konflikter som är djup ingrott i respektive folkgrupps historia. I skolans likabehandlingsplan 

framkommer det att ingen ska utsättas för trakasserier som grundar sig i etnisk tillhörighet, 

men inte specifikt hur de ska angripa det ovannämnda problemet. Det kan antas att 

Friendsprogrammets insatser inte räcker till att för att tillgodose personalen med rätt verktyg, 

då intervjupersonerna anser detta som ett problem trots implementering av programmet. 

Vidare kan de insatser som förekommer på den individuella nivån, såsom att utveckla 
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uppmärksamheten för andras mående samt rapportering till ansvarig vid händelser av en 

incident inte uppmärksammats. Detta kan då ha lett till att eleverna inte har utvecklat sin 

kognitiva kapacitet samt sociala färdigheter vilket kan komma att komplicera relationen 

mellan eleverna och resultera i värderingskonflikter. Ett ytterligare antagande kan vara att 

personalens handlingsutrymme för att motverka problematiken är begränsad. Detta då 

personalen på skolan möjligtvis agerar utifrån organisationens otillräckliga ramar såsom att 

handlingsplanen är bristfällig. Detta kan kopplas till Svensson m.fl. (2008) antagande om 

handlingsutrymme, då organisationens ramar och kultur på detta plan inte har tillgodosett 

personalens handlingsutrymme. Enligt Flygare och Johansson (2016) ska insatser som att 

utveckla uppmärksamheten för andras mående samt rapportering på den individuella nivå 

generera i mekanismer som kognitiv kapacitet och sociala förmågor vilket ska resultera i ökad 

kunskap till att möta värderingskonflikter.  

 

Samtliga respondenter uppger att ha en elevgrupp med flera olika etniska tillhörigheter 

medför en viss problematik. Denna problematik uppstår eftersom eleverna har en bred 

variation av normer, värderingar och synsätt med sig från deras hemland. Vidare har de 

uppfostrats på olika sätt och vuxit upp under väldigt olika förhållanden.  

 
Demokratiska processer och alla människors lika värde är inte en självklarhet utan det är 

någonting som man måste jobba med. Det handlar ju om kulturella skillnader. 

 

Citatet pekar på att även detta är en problematik som utvecklats under skolans unika 

kontextuella villkor. Resultatet kan även tolkas på så sätt att Nobelskolan behöver i högre 

grad fokusera på denna. Av intervjumaterialet kan det tolkas som att insatser och mekanismer 

på den individuella nivån inte har implementerats tillfredsställande. Empirin medger inte en 

säker tolkning av ovanstående, men det kan tänka sig vara så att den mångkulturella 

elevgruppen har svårt att relatera till programmet insatser då de utformade under andra 

kontextuella förhållanden. Insatserna på den individuella nivån syftar till att resultera i att 

eleverna besitter en ökad kunskap runt kränkningar och dess konsekvenser samt sina egna och 

andras rättigheter. Utöver detta bör eleverna utveckla sin förmåga att framföra och stå för sin 

åsikter samt att ha förmåga att möta värderingskonflikter, något som upplevs vara av vikt men 

svårt under aktuella förhållanden på Nobelskolan. Ytterligare en tolkning av problematiken är 

att Friendsprogrammet inte är tillräckligt anpassat för att vara effektivt under Nobelskolans 

specifika kontextuella villkor och därmed inte erbjuder dom optimala insatser. Flygare och 

Johansson (2016) menar att insatser såsom att utveckla uppmärksamheten för andras mående 

samt rapportering till ansvarig vid händelser av en incident på den individuella nivån ska leda 

till en igångsättning av mekanismer som exempelvis en ökning av den kognitiva kapaciteten 

och sociala färdigheter vilket ska resultera i bland annat ökad kunskap om kränkningar. 

 

5.9 Programintensitet 

Alla intervjupersoner uppger att inledningen av programmet var intensiv och lärorik, detta 

upplevdes som fördelaktigt då Friends “tänket” var ständigt närvarande. Respondenterna 

delger dock att när intensiteten dog ut var det problematiskt att hålla programmet vid liv. 

 
  Vi fick ihop oss ganska bra i höstas, då var utbildare här och det var jättebra. Sen när det 

slutade, det är svårt att hålla saker vid liv. Om det inte finns någon som driver på det hela. 

Man har så mycket annat hela tiden, man måste göra, det ligger mycket på oss. Det är svårt att 

hålla det vid liv. 

 

Resultatet visar att intensiteten och att det fanns drivande personer från Friends närvarande 

påverkade arbetet mot mobbning positivt. Citatet indikerar att när intensiteten avtog och 
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Friends närvaro minskade var det svårt att bibehålla programmet. Det kan antas att detta 

berodde på att det inledningsvis fanns mekanismer såsom ledarskap och en kultur som 

genomsyrades av ett gemensamt synsätt, delaktighet och viljan att utvecklas men att detta 

fallerade när programintensitet minskade. Dessa mekanismer menar till att resultera i en hela- 

skolan-ansats vilket förutsättningarna för på aktuell skola kan antas vara bristfälligt eftersom 

deras engagemang och motivation avtog då stödet från Friends minskade. Detta kan med 

andra ögon ses som att skolan som organisation är en maskin och Friends närvaro och stöd är 

bränslet, när Friends närvaro och stöd minskade stannade motorn vilket resulterade i att 

programmets utveckling avstannade. I ljus av tidigare resonemang kan en anta att 

implementeringen av Friendsprogrammet fastnade vid det skede det var i när Friends närvaro 

och stöd avtog då det inte själva kunde producera bränsle, i form av exempelvis 

gemensamhet, engagemang och motivation för att starta motorn igen. Därför är en annan 

analytisk tanke att Friendsprogrammet behöver implementera ett mer kontinuerligt stöd och 

närvaro. Ytterligare en möjlig anledning till det bristande engagemanget för programmet kan 

vara tids och resursbrist, vilket i sin tur kan leda till ett begränsat handlingsutrymme, detta i 

enlighet med Svensson m.fl. (2008) resonemang. Flygare och Johansson (2016) föreskriver att 

insatser såsom utbildning och kartläggning på den organisatoriska nivån ska leda till specifika 

mekanismer så som ledaskap och kultur igångsätt vilket i sin tur ska leda till en hela-skolan-

ansats.  

 

5.10 Logisk modell- Nobelskolan 

I följande modell presenteras de insatser som har implementerats på Nobelskolan från 

Friendsprogrammet samt de mekanismer som det är tänkt att insatserna ska aktivera. Vidare 

presenteras även de insatser och mekanismer som var implementerade innan 

Friendsprogrammet tillämpades. I nedanstående logiska modell presenteras inte en 

resultatkolumn, detta på grund av att Nobelskolan befinner sig i år ett av Friendsprogrammet 

vilket medför att resultat inte kan utläsas med säkerhet. En resultatkolumn skulle således vara 

allt för spekulativ för att vara av relevans.  

 

Nivå Aktörer och Insatser Mekanismer 

Institutionell/ 

organisatorisk 

Aktörer- Skolledningen, Pedagoger, elev, 

trygghetsteam och vårdnadshavare 

Insats- Utbildning rörande implementering av 

Friendsprogrammet *, Kartläggning och analys av 

utsatthet, otrygga och trygga platser på skolan 

baserad på kartläggningsenkäter *, Skolledarträffar 

*, Framtagande av skol och klassrumsregler ^, 

kartläggning av otrygga platser (”Flugan”) ^, 

kartläggning gällande normer och värden via 

verksamhetsplan ^, Andra aktiviteter såsom 

skolmässa ^, Diskussioner om förhållningssätt, 

normer och åtgärder*, Likabehandlingsarbete ^*, 

Trygghetsteam ^ 

Viljan att utvecklas*, 

kunskap*, 

medvetenhet*, 

Samanhållning i 

personal och 

elevgrupp ^, 

Interpersonell Aktörer- Pedagoger och elever 

Insats- Kartläggning och analys av utsatthet, 

otrygga och trygga platser på skolan baserad på 

kartläggningsenkäter *, kartläggning av otrygga 

platser (”Flugan”) ^, Värdegrunder ^, 

Elevers relationsarbete 

- Relationsarbete 

lärare-elev-elev ^* 
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tvärgruppsdagar ^, en viss implementering av 

temaböcker *, diskussioner rörande likabehandling 

*, framtagande av skol och klassregler ^*, 

likabehandlingsarbete ^*, guldkompisrådet ^, 

trygghetsteam ^ 

Individuell Aktörer- Elever 

Insats- uppmärksamhet på andras mående ^, 

rapportering till ansvarig i händelse av 

incidenter ^ 

 

* Insatsen har implementerats efter Friendsprogrammet 

^ Insatsen har implementerats innan Friendsprogrammet 

 

Utifrån ovanstående logiska modell kommer en jämförelse att göras i relation till 

Friendsprogrammets logiska modell, vilken har presenterats i tolkningsramen och finns 

återgiven i bilaga 1, för att kunna identifiera skillnader och likheter dem emellan. På den 

organisatoriska nivån är dom primära aktörerna skolledning, pedagoger, elever och 

vårdnadshavare. Enligt Friendsprogrammets logiska modell ska även övrig skolpersonal 

inkluderas som aktörer vilket inte görs på Nobelskolan. Rörande utbildning kring det 

förebyggande och främjande arbetet på Nobelskolan visar resultatet att det överensstämmer 

med Friends rekommendationer. Däremot visar empirin att likabehandlingsarbetet brister då 

det inte tar utgångpunkt i skolans unika situation. Kartläggning förekommer på både den 

organisatoriska och interpersonella nivån. Trygga och otrygga platser på Nobelskolan har i 

överensstämmelse med Friendsprogrammet kartlagts och analyserats med hjälp av 

kartläggningsenkäter samt skolledarträffar. Dock framkommer det inte i intervjumaterialet att 

elevträffar har ägt rum. Utöver detta har Nobelskolan även använt sig av en metod som kallas 

för “flugan” för att identifiera trygga och otrygga platser. Gällande kartläggning av 

trakasserier och kränkningar görs det med hjälp av trygghetsteamet och inte genom att 

tillämpa Friends metoder. Kartläggning rörande om alla på skolan känner sig delaktiga i 

skolans likabehandlingsarbete har uteblivit. Kartläggning kring normer och värden görs 

årligen via skolans verksamhetsplan och inte med hjälp av Friendsprogrammet. Enligt 

Friendsprogrammet ska kartläggningen ligga till grund för personalutbildning, 

arbetslagsträffar samt föräldrautbildning. Information kring detta har inte framkommit i 

intervjumaterialet vilket kan tolkas som att det inte har genomförts enligt ovanstående. 

Friendsprogrammet förespråkar att skolan ska stärka de positiva förutsättningarna för 

likabehandling på skolan samt erhålla kunskap kring vad som utgör 

diskrimineringsgrunderna. I syfte att främja lika rättigheter och förstärka respekt för allas lika 

värde. Följande mål har genomförts med hjälp av insatser såsom klassrumsregler och 

trygghetsteam, men skolpersonal har sedan implementeringen av Friendsprogrammet också 

fört diskussioner kring normer, förhållningssätt och åtgärder. Insatserna förväntas aktivera 

mekanismer som viljan att utvecklas, medvetenhet och sammanhållning i personalen och 

elevgrupp har antingen uppstått eller utvecklats. Däremot finns det indikationer på att det är 

svårare att skapa en struktur i organisationen, ledaskap och kultur, gemensamt synsätt, 

delaktighet och hela-skolan-ansats. 

 

De primära aktörerna på den interpersonella nivån är desamma på Nobelskolan som i Flygare 

och Johanssons (2016) logiska modell, nämligen pedagoger och elever. På följande nivå ska 

skolan med hjälp av Friends utbildningsmaterial, råd och stöd praktiskt tillämpa det 

förebyggande och främjande arbetet, vilket upplevs ske sporadiskt eller vid enstaka tillfällen. 
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Vidare ska det skapas en medvetenhet kring den egna rollen i trygghets- och 

likabehandlingsarbetet samt sättas gränser mot kränkningar, trakasserier och diskriminering 

vilket Nobel skolan gör genom att framta klassregler, föra diskussioner och 

likabehandlingsarbete. Utöver dessa insatser använder sig skolan av något som kallas för 

“Guldkompisrådet” vilket inte är en del av Friendsprogrammet. Slutligen ska skolan praktiskt 

arbeta med likabehandling i undervisningen i syfte att öka elevens kunskap om mobbning, för 

att synliggöra grupptryck, roller och normer tillämpas övningar och främjartekniker. Utifrån 

resultatet kan det tolkas som att arbetet kring likabehandling inte tillämpas fullt ut, då de inte 

använder några specifika Friendsinsatser utan bara att dessa används som underlag för 

diskussioner. Insatserna på den interpersonella nivån menar till att framkalla mekanismer som 

informella sociala system och arbete med relationen mellan olika aktörer såsom lärare- elev- 

elev, resultatet visar dock att det bara är den sistnämna mekanismen som har igångsatts. 

 

Nobelskolan har på den individuella nivå elever som primära aktörer, vilket är i enlighet med 

Friendsprogrammet. Insatser som att utveckla uppmärksamhet för andras mående samt att 

rapportera till en ansvarig vid händelse av en incident har implementerats väl. Däremot har 

insatser som ansvarstagande för trivsel och god stämning på skolan och i klassrummet inte 

tillämpats. Insatserna ska igångsätta mekanismer såsom kognitiva kapaciteter samt sociala 

färdigheter, men förekomsten av dessa mekanismer är inget som går att fastställa utifrån den 

information som framkommit i intervjumaterialet. 

 

5.11 Fördjupande resultatanalys 

Tidigare i arbetet har det framkommit att Nobelskolan har fått hela Friendsprogrammet gratis 

via ett samarbete med en sponsor. Av analysen framgår det att delar av Friendsprogrammet 

inte har implementerats samt att skolan fortfarande använder gamla insatser vilket påvisar att 

skolan har en programhistoria. Delar av kartläggningar, temaböcker och att alla i skolan inte 

inkluderas i antimobbningsarbetet visar också att Friendsprogrammets alla delar inte har 

beaktats och implementerats. Huruvida detta beror på att skolan fortfarande befinner sig i år 

ett är svårt att säga, dock kan det konstateras att skolan fått programmet gratis och därmed 

kan engagemanget från organisationen svalnat med tiden då de inte gör en ekonomisk förlust 

om skolan inte följer programmet till punkt och pricka. Det kan tolkas som om Nobelskolan 

har tillämpat Friendsprogrammet som ett komplement till de tidigare insatserna de har använt 

sig av och att de inte haft som avsikt att förändra sitt arbete mot mobbning i sin helhet. 

Nobelskolan har vid implementeringen av Friendsprogrammet anammat inställningen att de 

inte har något att förlora vilket kan vara en bidragande faktor till att implementeringen av 

programmet och programmets resultat har varit varierande. 

 

Ovanstående analys kan ses i ljuset av dels olikheterna mellan skolans faktiska arbetssätt och 

Flygare och Johanssons (2016) logiska modell, men också hur intervjupersonerna uttrycker att 

alla delar av programmet inte implementerats samt att skolpersonalen arbetar med olika 

metoder. Det är rimligt att anta att detta kan påverka förutsättningarna för en hela-skolan-

ansats i en icke önskvärd riktning då det inte finns en enhetlig syn på hur skolan ska arbeta 

mot mobbning. Skälet till detta kan som tidigare nämnts, bero på att skolan fått programmet 

gratis och därmed inte anammat programmet till fullo. Organisationen kan medvetet eller 

omedvetet ha valt vissa delar av programmet då de inte känt ett tvång att genomföra hela 

programmet. Detta kan i sin tur påverkat personalens handlingsutrymme då organisation ger 

dubbla budskap, dels att skolan anammat ett nytt program och därmed nya ramar och regler, 

men också att handlingsutrymmet blir för brett då tidigare insatser fortfarande är aktuella 

tillsammans med de nya vilket ger personalen en större handlingsfrihet och ett brett spektrum 

av ramar som i förlängningen kan innebära att förutsättningarna för ett strukturerat och 
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enhetligt arbetssätt blir problematiskt. Detta kan ses tillsammans med Svensson m.fl. (2008) 

resonemang, vi kan alltså därför se att skolans rådande villkor och organisatoriska ramar är 

otydliga vilket ger personalen ett för brett handlingsutrymme att förhålla sig till. Flygare och 

Johansson (2016) menar att insatser på organisatorisk nivå som kartläggningar ska bidra till 

förbättrad struktur inom organisationen, ett ledarskap som genomsyras av ett gemensamt 

synsätt vilket ska leda till en hela-skolan-ansats. 

 

Efter kartläggning av skolan framkom det att elevgruppen består av 86 procent av barn med 

annat modersmål. Den logiska modellen klargör att det finns skillnader mellan skolans- och 

Friendsprogrammets logiska modell. Resultatet av intervjuerna visar också att det 

förekommer skillnader kring hur insatser används bland personalen men också att 

skolpersonalen har det svårt att hantera den problematik som de kontextuella villkoren 

medför. Av resultatet framkommer problematik som konflikter mellan olika folkgrupper som 

inte går att lösa med varken Friends insatser eller de ursprungliga insatser som finns på 

skolan. 

 

Nobelskolans kontextuella villkor kan ha orsakat konflikter mellan elever som grundar sig i 

att de finns motsättningar mellan deras respektive vårdnadshavares hemländer. Denna 

problematik kan ha påverkat implementeringen av Friendsprogrammet då skolpersonalen 

möjligtvis ansett att insatserna som införts inte ger rätt verktyg för att angripa problematiken. 

Detta kan i sin tur influerat hela-skolan-ansatsen negativt då delar av programmets 

implementering stagnerat, eftersom att personalen inte vet hur de ska hantera konflikten. 

Denna ansats kan som tidigare nämnt, bero på att Friends insatser inte täcker deras specifika 

behov. Detta kan också bero på att det kontextuella villkoren som råder på Nobelskolan inte 

har identifierats tidigare av Friendsprogrammet, vilket kan ha medfört att den problematik 

som kan uppstå under dessa förhållanden inte har inkluderats i Friendsprogrammet. Svensson 

m.fl. (2008) förklarar att organisationens bestämmelser formar den professionella 

handlingsutrymme, bestämmelserna kan bestå av regler, lagar och ramar. Detta kan i ljuset av 

tidigare resonemang tolkas som att personalens handlingsutrymme påverkats då 

organisationen implementerat ramar och regler som inte tillgodoser behoven och därmed 

lamslår hanteringen av mobbningen och konflikthanteringen 

6 Slutsatser och diskussion 
I följande stycke kommer inledande studiens huvudsakliga slutsatser samt de eventuella skäl 

till dessa slutsatser att presenteras i punktform. Vidare förs en diskussion kring de tidigare 

nämnda slutsatser och deras bakomliggande skäl, detta i relation till avsnittet tidigare 

forskning. Efter detta presenteras och diskuteras studiens styrkor samt svagheter för att till sist 

avsluta i rekommendationer till framtida forskning om ämnet.  

 

6.1 Slutsatser 

Syftet med arbetet var att undersöka hur Nobelskolans implementerat Friendsprogrammet och 

personalen arbetssätt i praktiken förhåller sig till Friendsprogrammet. Utifrån respondenternas 

svar kunde följande slutsatser dras:  

 

- Hela Friendsprogrammet inte har implementerats  

- Personalen på skolan jobbar på olika sätt 

- Förutsättningarna för en välutvecklad hela-skolan-ansats inte är optimala.  

 

Skälen till ovanstående slutsatser kan vara flera, dels kan det ha grundat sig i:  

 



 31 

- Att skolan har kontextuella villkor som programmet inte har identifierat tidigare 

- Bekymmersamt för personalen att upprätthålla entusiasmen kring användandet och 

implementeringen av programmet efter den intensiva starten. 

- Att skolan har fått ta del av Friendsprogrammet gratis. 

 

6.2 Diskussion 

Resultatet av intervjuerna visade att intensiteten och att det fanns drivande personer från 

Friends påverkade arbetet mot mobbning positivt. Första perioden av programmet erbjöds det 

insatser såsom utbildning och kartläggning som visades sig vara fruktbart i 

implementeringsprocessen. När sedan intensiteten avtog och närvaron från Friends utbildare 

minskade upplevdes det problematiskt att bibehålla entusiasmen. Respondenternas 

upplevelser kan kopplas till Andreous m.fl. (2007) studie som menar att den långsiktiga 

effekten på antimobbningsprogram ofta inte är lika effektiv som den första perioden, vilket 

kan bero på att insatserna sker under en begränsad period och att de inte följs upp i lika stor 

utsträckning som det egentligen borde göras. Denna studie kan ge oss en viss förståelse över 

varför personalen upplevde att entusiasmen kring programmet falnade efter den inledande 

intensiva perioden. Detta anses som problematiskt då det dels påverkar personalens arbete 

negativt då arbetet återgår till ”det normala”, men också att interventionerna kostar pengar 

och kräver resurser från både skolan och organisationen Friends. Rinner sedan programmet ut 

i sanden har både pengar och tid förspillts till ingen nytta och mobbningsproblematiken 

kvarstår. Därför anser författarna att det är av vikt att Friends utvecklar sitt program genom att 

varje termin besöka skolorna för att säkerställa att skolan är på rätt väg och om inte, tillsätta 

extra insatser för att leda skolorna på rätt spår. Med hjälp av detta kan de resurser som 

investerats tas tillvara samtidigt som skolorna på ett mer effektivt sätt kan fortsätta utveckla 

sitt arbete mot mobbning. 

 

Av resonemanget ovan torde det ha framgått att personalen upplevde det problematiskt att 

bibehålla entusiasmen och engagemanget kring programmet efter utbildningen. Detta kan 

också tolkas som att skolan haft en bristfällig plan på hur programmet ska upprätthållas och 

fördjupas. Detta stöds i Skolverkets (2011) studie som förklarar att skolor ofta saknar 

strategier för hur programarbetet ska hållas vid liv samt att skolor själva måste skapa 

förutsättningar för implementeringen. Den sammantagna tolkningen av detta är att skolan inte 

har förutsättningar och resurser för en optimal implementering då det framkommer i empirin 

att programmet “dog ut” efter den intensiva starten. Utifrån resultatet är det svårt att se om 

programmet saknar en långsiktig planläggning kring att implementera arbetsmetoder på 

skolan. Däremot visar Skolverket (2011) att de flesta program saknar en långsiktig strategi för 

implementeringsarbete. Med detta i åtanke är det rimligt att anta att de flesta 

antimobbningsprogram saknar en långsiktighet kring implementeringsarbetet vilket kan ha 

påverkat genomförandet av programmet. Det anses därför att Friends bör se över sin strategi 

gällande långsiktighet och erbjuda skolorna stöd i att skapa rätt förutsättningar samt att 

tillsammans med skolan påbörja en plan på hur programmet ska fortleva.  

 

Samtliga respondenterna uttryckte under intervjutillfällena den problematik elevernas många 

olika etniska tillhörigheter medförde. Nobelskolans elevgrupp kan benämnas som heterogen 

då eleverna tillhör många olika etniska grupper vilket är något som Evans m.fl. (2011) för ett 

resonemang runt i sin utvärdering. Evans m.fl. (2011) menar att det finns ett flertal faktorer 

som kan komma att påverka hur insatser tillämpas. En av dessa faktorer kan vara etnisk 

tillhörighet. Att tillämpa ett antimobbningsprogram på en elevgrupp vars etniska tillhörighet 

var homogen visade sig ha en signifikant programeffekt men att tillämpa samma 

antimobbningsprogram på en elevgrupp vars etnicitet var heterogen visade inte några 
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signifikanta programeffekter. För att ett antimobbningsprogram ska vara effektivt menar 

Evans m.fl (2011) att insatserna som tillämpas på en skola vars elevgrupps etniska tillhörighet 

är heterogen måste vara kulturellt medvetna. I ljuset av Evans m.fl. resonemang och resultat 

kan Nobelskolans implementeringsproblematik förklaras på så sätt att Friendsprogrammets 

insatser inte är tillräckligt anpassade utefter de många kulturer som ter sig i deras elevgrupp. 

Skolverket  (2011) studie visar att implementeringen av program som utvecklats under andra 

kontextuella förutsättningar eller som inte beaktar de kontextuella förutsättningarna kan vara 

problematiskt. Respondenterna uttrycker i intervjuerna att Nobelskolans heterogena elevgrupp 

bidrar till en problematik då de medför konflikter och svårhanterbara olikheter. Med 

ovanstående resonemang kan det tolkas som att skolans alla specifika behov inte tillgodoses 

eftersom det är svårt att tillämpa ett program till de kulturella normer, beteendemässiga och 

psykosociala behov som en skola har. Detta kan tolkas som att Friendsprogrammets insatser 

inte är tillräckligt anpassade efter de kontextuella villkor som förekommer på aktuell skola, 

vilket möjligtvis kan förklaras av att programmet har utvecklats under andra förhållanden. 

 

Tidigare nämnda problematiska faktorer såsom skolans kontextuella villkor och 

programintensitet kan ha begränsat förutsättningarna för en hela-skolan-ansats. Skolverket 

(2011) visar att ett antimobbningsprograms förankring i hela skolverksamheten är en 

betydelsefull förutsättning för att uppnå en positiv programeffekt. De menar att en bristfällig 

förankring och kunskap av antimobbningsprogrammet hos skolans personal kan komma att 

leda till en negativitet och ett motstånd mot programmet. Skolverket (2011) konstaterar att ett 

gemensamt synsätt och ett starkt engagemang hos all skolpersonal men även elever är en 

viktig förutsättning för ett framgångsrikt arbete mot mobbning. Mot bakgrund av tidigare 

forskning kan en djupare förståelse rörande Nobelskolans hela-skola-ansats uppnås. Vidare 

kan den bristande programintensiteten medfört svårigheter för personalen att utveckla ett 

gemensamt synsätt. Slutligen kan de kontextuella villkoren ha påverkat möjligheten att 

implementera Friendsprogrammets insatser, vilket kan ha gett upphov till dåliga 

förutsättningar för en hela-skolan-ansats. Utöver ovanstående diskussion kan möjligtvis det 

faktum att Friendsprogrammet tillämpades gratis medfört ett bristande engagemang hos 

organisationen, detta då de ”inte har något att förlora”.  

 

6.3 Studiens begränsningar 

I aktuell studie har ett antal begränsningar identifierats, vilket främst kan ha orsakats av den 

tidsram som författarna har haft att disponera. Det finns en begränsningen rörande studiens 

empiri, då den hade kunnat vara större, men detta var tyvärr inte var genomförbart på grund 

av tidsbegränsningen. Att intervjumaterialet har insamlats av enbart fyra anställda på 

Nobelskolan kan ha kommit att påverka studiens analys och resultat negativt, då det kan 

argumenteras för att empirin var för snäv. Rörande datainsamlingsprocessen, vilket 

genomfördes i form av kvalitativa gruppintervjuer, kan tidsramen återigen ha begränsat 

studien. Detta då det inte fanns tid nog att genomföra en pilotintervju, vilket kan ha påverkat 

kvalitén av de intervjuer som genomfördes och därmed påverkat empirin och studiens resultat 

i sin helhet. Ytterligare en begränsning kan vara att studera och analysera enbart ett enskilt 

antimobbningsprogram. Detta då Skolverket (2011) påvisar i sin utvärdering att de skolor som 

ingick i deras studie använde sig av en kombination av olika antimobbningsprogram 

samtidigt, vilket gör det svårt att urskilja vilken specifik insats som gav effekt. 

Respondenterna på Nobelskolan har under flera tillfällen i intervjun nämnt och hyllat insatser 

som inte ingår i Friendsprogrammet, vilket komplicerar uppgiften att presentera och förklara 

ett sammanhang mellan insatser och resultat som är specifika för just Friendsprogrammet. 

Slutligen kan det faktum att Nobelskolan befinner sig i år ett av Friendsprogrammet ha 
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begränsat studien på sådant sätt att det är svårt att veta om implementeringssvårigheten 

berodde på tiden som programmet har tillämpats eller andra faktorer. 

 

6.4 Studiens styrkor 

En av studiens styrkor är det samarbete som äger rum mellan Örebro universitet och Friends. 

Detta har inneburit att studien fick ta del av information som exempelvis kartläggning, något 

som förmodligen hade varit svårt att tillhanda utan samarbetet. Kartläggningen har varit 

bidragande till studien på sådant sätt att det har gett författarna en större förförståelse för 

Nobelskolans elever och personals upplevelser rörande mobbning. Samarbetet har även 

underlättat studiens urvalsprocess. Friends var under urvalsprocessen ett stöd då de uppgav 

skolor som använde sig av Friendsprogrammet. Utan denna information skulle 

urvalsprocessen varit mer komplicerad samt tidskrävande då författarna först hade behövt 

identifiera vilka skolor som tillämpat Friendsprogrammet innan en initial kontakt kunde 

inledas. Ytterligare en av studiens styrkor är den relevans som ämnet besitter som socialt 

problem, detta då det medfört en bred tidigare forskning vilket underlättat för en djupare 

diskussion.   

 

6.5 Framtida forskning 

Utifrån studiens resultat kan ett fåtal rekommendationer ges till framtida forskare. Då aktuell 

studies empiri insamlades från en skola där 86 procent av eleverna hade en annan etnisk 

tillhörighet, skulle en jämförande studie där elevgruppen var mer homogen kunna medföra 

ytterligare förståelse och förklaring kring Friendsprogrammets resultat. Vidare kan det vara av 

intresse att studera skolor som är placerade i olika miljöer. Nobelskolan låg i en relativt liten 

kommun, vilket medförde en tanke kring om detta möjligtvis kan ha påverkat studiens 

resultat. Slutligen påpekar Andreou m.fl. (2007) att antimobbningsprograms insatser inte följs 

upp i den utsträckning som det egentligen borde göras, vilket kanske även gäller för 

forskningen av antimobbningsprogram. Att studera Friendsprogrammet under alla tre år kan 

medföra en bredare empiri. 
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8 Bilaga 1 

Logisk modell utifrån Friendsprogrammets programteori- författad av Flygare och 

Johansson (2016) 

Nivå Aktörer och insatser Mekanismer  Resultat 

Institutionell/ 

organisatorisk 

Primära aktörer- 

skolledning, pedagoger, 

övrig skolpersonal, elever 

och vårdnadshavare 

Insatser- Utbildning 

rörande de förbyggande 

och främjande arbetet. 

Med utgångspunkt i 

skolan unika situation 

stödja utvecklingen av 

likabehandlingsarbetet.  
 
Trygghetsarbetet: 

upptäcka, analysera och 

förebygga - Situationen 

på skolan kartläggs och 

analyseras med hjälp av 

kartläggningsenkäter 

elevträffar samt 

skolledarträffar. 

Kartläggningen ligger 

som grund för 

personalutbildning, 

arbetslagsträffar samt 

föräldrarutbildning.  

 
Likabehandlingsarbetet 

att främja- Stärka det 

positiva förutsättningarna 

för likabehandling på 

skolan samt erhålla 

kunskap kring vad som 

utgör 

diskrimineringsgrunderna 

på skolan. Att främja lika 

rättigheter och förstärka 

respekt för allas lika 

värde i skolan.   

Struktur i 

organisationen, ett 

ledarskap och en kultur 

som genomsyras av ett 

gemensamt synsätt, 

viljan att utvecklas, 

medvetenhet och 

delaktighet ska bidra till 

en hela-skolan-ansats 

samt en sammanhållning 

i personal och 

elevgrupper.  

 

Utfall- 

Friendsprogrammet är 

en bidragande faktor till 

en struktur i arbetet 

samt agerar praktiskt 

stöd i trygghets- och 

likabehandlingsarbetet  

 
Effekt- ytaspekter- 

Hotspots och 

riskfaktorer identifieras, 

relationen mellan elev- 

elev- lärare präglas av 

positivitet och 

förekomsten av 

beteende som 

kränkningar, 

trakasserier eller 

mobbning förändras på 

skolan.  

 
Resultat- 

processaspekter 

Kunskap kring orsak, 

typen och förekomsten 

av diskriminering och 

kränkande behandling 

fördjupas så även 

kunskapen kring 

rättigheter, 

diskrimineringsgrunder 

och skyldigheter. 

Likabehandlingsarbetet 

genomsyras av en 

utveckling och 

kontinuerlig diskussion. 

Förändring sker på 

initativ av personal och 

elever. det sker en 

utveckling rörande 

normkritik och 

genuspedagogik.  

 

Påverkan - 

djupaspekter 
Trygghets- och 

likabehandlingsarbetet 

präglas av en hela-

skolan-ansats. 

Skolklimatet 

genomsyras av trygghet 

och jämlikhet. Ett 

inkluderande 
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förhållningssätt är en 

viktig del av 

skolkulturen på samma 

sätt som ett 

demokratiskt och 

gemensamt 

förhållningssätt är för 

verksamheten.  

 

 

 

Interpersonell Primär aktörer- pedagoger 

och elever 

 

Insatser-  Med hjälp av 

Friends 

utbildningsmaterial, råd 

och stöd praktiskt tillämpa 

det förebyggande och 

främjande arbetet. Skapa 

medvetenhet kring den 

egna rollen i trygghets- 

och likabehandlingsarbetet 

samt att sätta gränser mot 

kränkningar, trakasserier 

och diskriminering  

 

Trygghetsarbete- 

upptäcka och förebygga- 

Kartläggning och analys 

via kartläggningsenkäter, 

elevträffar mm samt skapa 

skol- och klassrumsregler.  

 

Likabehandlingsarbetet 

att främja-  
Att praktiskt arbeta med 

likabehandling (i 

undervisning) i syfte att 

öka elevers kunskap om 

mobbning. För att 

synliggöra grupptyck, 

roller samt normer 

tillämpa övningar och 

främjartekniker. 

Informella sociala 

system framhävs och 

erkänns. Arbete med 

relationen mellan olika 

aktörer lärare-elev-elev  

Effekt- ytaspekter- 

Hotspots och 

riskfaktorer identifieras, 

relationen mellan elev- 

elev- lärare präglas av 

positivitet och 

förekomsten av 

beteende som 

kränkningar, 

trakasserier eller 

mobbning förändras på 

skolan.  

 
Resultat- 

processaspekter 
Kunskap kring orsak, 

typen och förekomsten 

av diskriminering och 

kränkande behandling 

fördjupas så även 

kunskapen kring 

rättigheter, 

diskrimineringsgrunder 

och skyldigheter. 

Likabehandlingsarbetet 

genomsyras av en 

utveckling och 

kontinuerlig diskussion. 

Förändring sker på 

initativ av personal och 

elever.  
 
Påverkan- djupaspekter 
Ett inkluderande 

förhållningssätt präglar 

elevernas 

relationsarbete. 

Relationsarbetet mellan 

elev och pedagog 

genomsyras av 

erkännande och 

bekräftelse. 

Elevgruppen känner en 

delaktighet och har 

inflytande. Elever och 

skolpersonal har ett 

gemensamt synsätt.  
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Individuell Primära aktörer- elever 
Insatser- Att utveckla 

uppmärksamhet för andras 

mående samt rapportera 

till ansvarig vid händelse 

av incidenter. Akuta 

insatser. Ansvarstagande 

för trivsel och god 

stämning på skolan och i 

klassen. 

Kognitiva kapaciteter 

samt sociala färdigheter  

 

Effekt- ytaspekter- 

Kunskaper kring synliga 

och osynliga 

kränkningar samt dess 

konsekvenser för den 

utsatte ökar. Elevers 

subjektiva bidrag till 

upprätthållandet av 

begränsade normer som 

bidrar till förändrade 

attityder ökar. 

Kunskaper om 

främjandetekniker som 

avlöser härskartekniker 

och om sina egna och 

andras rättigheter ökar. 

Elever utvecklar sin 

förmåga att framföra 

och stå för sina åsikter 

samt att har förmåga att 

möta 

värderingskonflikter. 

 

Resultat - 

processaspekter. 
Förhållningssättt kring 

etik utecklas bland 

eleverna. Insikten kring 

handligars motiv och 

konsekvenserna samt 

elevers tillit till andra 

ökar. Eleven känner en 

ökad trygghet i alla 

skolmiljöer öar. 

Skoleleverna uppfattar 

sig och andra som lika 

mycket värda. 

 

Påverkan - 

djupaspekter. 
Självkänslan och 

självbilden genomsyras 

av självförtroende hos 

eleven. 

 

 

 


