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Sammanfattning 
Friendsprogrammet är ett anti-mobbningsprogram utformat för att förebygga och motverka 
mobbning och kränkningar. Stiftelsen Friends lyfter i och med programmet att fenomenet 
mobbning drabbar omkring 60 000 elever om året och därför bör ses ett socialt problem. Syftet 
med föreliggande studie var därför att undersöka huruvida personal vid en skola i en storstad 
inkluderas i arbetet mot mobbing och kränkningar, samt om arbetet präglas av ett demokratiskt 
och gemensamt förhållningssätt i enlighet med Friendsprogrammets “hela-skolan-ansats”. En 
kvalitativ fallstudie genomfördes och det empiriska materialet samlades in genom 
semistrukturerade intervjuer under tre tillfällen, urvalet bestod av en skolledare och tre lärare 
vid  en mellan- och högstadieskola i en storstad. En programteoretisk utvärderingsmetod 
användes för att analysera det empiriska materialet tillsammans med teoretiska begrepp utifrån 
organisationsteorier. Slutligen resulterade utvärderingen i att all skolpersonal vid 
Storstadsskolan på ett eller annat sätt inkluderas i skolans arbete mot mobbning och 
kränkningar, samt att de har ett demokratiskt förhållningssätt. Skolan uppvisar dock brister i ett 
gemensamt förhållningssätt och av den anledningen kan det antas att skolan inte till fullo uppnår 
Friendsprogrammets “hela-skolan-ansats”. 
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Abstract 
The Friends Program is an anti-bullying program designed to prevent and combat bullying. The 
Friends Foundation highlights with the program that the phenomenon of bullying affects 60,000 
students a year and therefore is to be a social problem. The aim of the present study was to 
investigate whether the staff at a school in a big city are included in the work against bullying, 
and if the work is characterized by democratic and collaborative efforts in accordance with the 
“whole-school-approach” by the Friends Program. A qualitative case study was carried out and 
the empirical data was collected through semi-structured interviews in three occasions, the 
sample consisted of one school administrator and three teachers from a secondary and upper 
secondary school. A program theory evaluation method was used to analyze the empirical data 
together with theoretical concepts based on organizational theories. The evaluation ultimately 
concluded that all of the school staff at the current school, in one way or another, are included 
in the school's work against bullying, and that they have a democratic approach. The school 
however shows flaws in using collaborative efforts and it can therefore be assumed that the 
current school did not fully achieve the Friends Program’s "whole-school-approach". 
 
Keywords: Bullying, The Friends Program, Whole-school-approach, School staff, Program 
theory 
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1. Inledning 
Skolinspektionen (2015) skriver i sin analys av 2015 års skolenkät att drygt 90 000 grund- och 
gymnasieelever i Sverige upplever att det inte känner sig trygga i skolan. Detta trots att 
Skollagens (2010:800) femte kapitel stadgar varje barns rätt till en skolmiljö präglad av 
trygghet. Skolinspektionen (2014) lyfter i en annan studie vikten av att ett aktivt arbete mot 
kränkningar finns eftersom det leder till att elever upplever skolan som en tryggare plats.  
 
Under år 2015 inkom 1 273 anmälningar om kränkande behandling i grundskolan till 
Skolinspektionen och Barn- och Elevombudsmannen (BEO) (Skolinspektionen, 2016). 
Forskning visar däremot att denna siffra inte motsvarar alla de elever som uppger sig vara eller 
känna sig kränkta, bland annat uppger Friends (2015) att 1 av 12 elever under det senaste året 
blivit utsatt för mobbning av en annan elev på skolan. Detta motsvarar ungefär 60 000 elever i 
svenska skolor (Friends, u.å.a). Vidare har var femte elev upplevt sig blivit kränkt av annan 
elev (Friends, 2015). I deras rapport framgår också att ungefär 33 procent av de elever som 
deltagit i undersökningen ibland eller alltid känner sig oroliga för att bli illa behandlad eller 
kränkt i skolan (Friends, 2015). I och med det höga antal barn och unga som blir utsatta för 
mobbning och kränkningar i skolan, lyfter Stiftelsen Friends fenomenet mobbning som ett 
samhällsproblem (Friends, u.å.a.). 
 
Stiftelsen Friends grundades 1997 med syfte att stoppa mobbning (Friends, u.å.b.). Det är en 
icke-vinstdrivande organisation vars utbildningar tar grund i Skollagen, Diskrimineringslagen 
och skolans läroplaner (Friends, 2014). Organisationen bedriver ett antal olika utbildningar och 
program, där det mest omfattande är Friendsprogrammet (Friends, u.å.c.). Friendsprogrammets 
övergripande syfte är “att ge kartläggning, kunskap, verktyg och stöd i arbetet för en trygg och 
jämlik skola” (a.a., s. 17). De övergripande målen är att all personal och alla elever är delaktiga 
i arbetet för en jämlik och trygg skola samt i skolans likabehandlingsarbete (a.a.). Skolverket 
(2015a) menar att det är viktigt att all skolpersonal engageras i det främjande, förebyggande, 
upptäckande och åtgärdande arbetet mot kränkningar för att kunna reducera problematiken. 
Skolan ska också ha en struktur för ett systematiskt främjande, förebyggande och akut arbete 
(Friends, u.å.c.). Utifrån detta arbetar Stiftelsen Friends med en så kallad ”hela-skolan-ansats”, 
vilken innebär att all skolpersonal, ledning, elever och deras vårdnadshavare inkluderas i 
arbetet mot mobbning och kränkningar, samt att arbetet präglas av ett demokratiskt och 
gemensamt förhållningssätt (Friends, u.å.c.; Friends, u.å.d.). Genom att utbilda all skolpersonal 
är syftet att alla ska ha en gemensam kunskap kring kränkningar, trakasserier och 
diskriminering och därigenom tillsammans kunna arbeta för att nå målen om en trygg och 
jämlik skola (Friends, 2014). 
 
Av tidigare forskning framgår bland annat att en “hela-skolan-ansats” ofta är rekommenderad 
eftersom den syftar till att öka och förbättra samarbetet mellan all skolpersonal och elever, 
samtidigt som den också strävar efter att förbättra skolklimatet och revidera skolans sociala 
normer gentemot mobbning och kränkningar (Bradshaw, Sawyer & O’Brennan, 2007). Detta 
antyder även Bradshaw, Waasdorp, O’Brennan och Gulemetova (2013), vilka beskriver att de 
flesta “hela-skolan-ansatser” syftar till att involvera all personal, men att detta sällan genomförs 
i praktiken. Vidare lyfter flera andra studier att det ofta är elevhälsans personal som faller bort 
i detta arbete (Beckman & Hagquist, 2015; Bradshaw m.fl., 2007). McCormac (2015) samt Kub 
och Feldman (2015) menar vidare att elevhälsans personal, särskilt skolkuratorn, bör utgöra en 
central del i skolans arbete mot mobbning och kränkningar. Kub och Feldman (2015) 
framställer även mobbning och kränkningar som ett hälsoproblem, snarare än ett skolproblem, 
eftersom det påverkar individernas psykosociala hälsa. För att bättre förstå varför ett barn blivit 
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utsatt för mobbning bör det dock även ses ur ett samhälleligt och organisatoriskt perspektiv (jfr 
Friends, 2015). Genom att sätta in fenomenet mobbning och/eller kränkningar i en större 
kontext kan vi se hur det istället utgör ett socialt problem. 
 
Mobbning och kränkningar blir utifrån samhällets struktur och organisation, samt samhällets 
normer och värderingar ett mer allmänt socialt problem (jfr Meeuwisse & Swärd, 2013). Att se 
ett problem utifrån ett samhälleligt och organisatoriskt perspektiv är enligt Meeuwisse och 
Swärd (2013) ett karaktäriserande drag hos ett socialt problem. Utöver denna aspekt urskiljer 
författarna fler karaktäriserade drag för att ringa in vad som kan tänkas vara ett socialt problem. 
Exempelvis kan ett socialt problem identifieras utifrån att det föreligger en oacceptabel 
situation; att det har med den sociala sfären att göra; att det påverkar ett betydande antal 
personer eller är något som ökar i storlek; att problemet är synligt; att det har möjliga och 
nödvändiga åtgärder samt att samhället har ett ansvar att förändra den föreliggande situationen 
(a.a.). Tillämpat på fenomenen mobbning och kränkningar kan följande sägas. Mobbning och 
kränkningar kan definieras som ett socialt problem utifrån antagandet om att det är oönskade 
fenomen som leder till negativa följder för den eller de som utsätts för det (jfr a.a.). Det är också 
något som är en del av den sociala sfären eftersom mobbning och kränkningar kräver social 
interaktion. Mobbning och kränkningar drabbar också en stor grupp barn och ungdomar varje 
år, vilket bland annat synliggörs genom kartläggningar i skolmiljön (jfr Friends, 2015; Friends 
u.å.a.). Problemet lyfts även i det offentliga samhället, exempelvis inom media (jfr Hansson, 
2016; TT, 2016; Skogberg, 2015). Vidare tyder det på att det finns en uppfattning om att 
problematiken kan och bör åtgärdas när organisationer, som t.ex. Stiftelsen Friends, också lyfter 
problematiken och utvecklar åtgärdsprogram samt metoder för att hantera den. Arbete mot 
mobbning och kränkningar finns även lagstadgat och reglerat i skolans styrdokument, som 
bland annat Friendsprogrammet förhåller sig till (jfr Skollagen 6 kap.; Skolverket, 2015b; 
Friends, 2014). Detta visar således att ansvaret ligger hos skolan och samhället. När mobbning 
och kränkningar framställs som ett socialt problem innebär det att alla blir delaktiga i arbetet 
mot fenomenen. Därför krävs också att alla är aktivt involverade i det såväl preventiva som 
åtgärdande arbetet, vilket innefattar alla elever, föräldrar och all personal på skolan. Genom att 
få skolor att anamma denna “hela-skolan-ansats” hoppas Friendsprogrammet kunna motverka 
och förbygga mobbning och kränkningar. Huruvida personalaspekten av ”hela-skolan-
ansatsen” är något som uppnås kommer i föreliggande studie att utvärderas. 
 
1.1  Syfte 
Föreliggande studie syftar till att undersöka huruvida all personal vid en skola i en storstad 
arbetar utifrån en ”hela-skola-ansats” i arbetet mot mobbning och kränkningar och om ansatsen 
präglas av ett inkluderande, demokratiskt och gemensamt förhållningssätt i enlighet med 
Friendsprogrammets målsättningar. Detta kommer att undersökas genom att studera 
skolpersonalens egna uppfattning av hur de arbetar och involveras i arbetet. 
 
1.2  Frågeställningar 

• Hur inkluderas personal vid Storstadsskolan i arbetet mot mobbning och kränkningar 
enligt intervjupersonerna? 

• Hur beskriver intervjupersonerna att personalen på Storstadsskolan arbetar utifrån en 
“hela-skola-ansats”? 

• Vilka faktorer/mekanismer möjliggör att en “hela-skolan-ansats” kan uppnås? 
• Uppnår Storstadsskolan Friendsprogrammets huvudsakliga mål och i sådana fall hur? 
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1.3 Definitioner 
Mobbning: Diskriminering, Trakasserier och Kränkande behandling 
Mobbning är sedan år 2010 inte längre ett juridiskt begrepp eftersom det många gånger avser 
diskriminerande, trakasserande eller kränkande handlingar vid upprepade tillfällen och på så 
sätt inte beaktar handlingar vid enstaka tillfällen, istället används begreppen diskriminering, 
trakasserier och kränkande behandling i lagtexter (jfr Flygare & Johansson, 2016; Lag 
(2010:801) om införande av skollagen (2010:800)). Mobbning kommer däremot att i följande 
studie användas eftersom det fortfarande är ett allmänt använt begrepp, samt att det material 
som ligger till grund för studien också använder sig av begreppet. 
 
Mobbning 
Mobbing är ett mångtydigt begrepp, vilket t.ex. kan vara att någon utsätts för en fysisk, psykisk 
eller verbal kränkande handling av en eller flera personer vid ett flertal tillfällen (Friends, 2015). 
Skolverkets allmänna råd (2014) tillägger att mobbning är en upprepad negativ handling, vilken 
innefattar att någon eller några medvetet förorsakar, eller försöker förorsaka, skada eller obehag 
hos offret. Brottsförebyggande rådet (BRÅ, 2016) menar att kränkningarna har för avsikt att 
skapa rädsla, stress eller tillfoga skada hos offret. BRÅ menar även att kränkningarna ska pågå 
under en längre tidsperiod, samt att där ska finnas “en psykologisk eller fysisk obalans i makt 
mellan det eller de barn som trycker ned och eller de barn som blir nedtryckta” (a.a.). 
Obalansen kan t.ex. visa sig i de situationer där det är flera utövare mot ett offer eller i andra 
situationer med ojämna maktpositioner. Vidare följer ytterligare definitioner av begreppen 
diskriminering, trakasserier, kränkande behandling och kränkning, vilka alla har en relation till 
begreppet mobbning. 
 
Diskriminering 
Diskriminering innebär att någon direkt eller indirekt missgynnas i samband med någon av 
diskrimineringsgrunderna; kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion och 
annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder (Diskrimineringslagen, 1 
kap. 4 §; Friends, 2015). Vidare förklarar Skolverket (2014) att missgynnandet innebär att det 
föreligger någon form av makt hos utövaren. Därmed kan barn och elever inte diskriminera 
varandra utifrån ett juridiskt perspektiv, utan diskriminering avser endast vuxna, så som 
huvudman eller personal. 
 
Trakasserier 
Trakasserier avser när någon kränker en annan persons värdighet utifrån någon av 
diskrimineringsgrunderna (Diskrimineringslagen, 1 kap. 4 §; Friends, 2015). Har kränkningen 
sexuell karaktär benämns det som sexuella trakasserier (a.a.). Det kan här t.ex. handla om 
kommentarer, blickar, visslingar eller rykten med fokus på sex eller den utsattes kropp, vilka 
kan upplevas obehagliga för den som utsätts för dem, sexuella trakasserier innefattar även 
tafsningar (Friends, 2015). Till skillnad från diskriminering, kan barn och elever alltså 
trakassera varandra. 
 
Kränkande behandling 
Kränkande behandling syftar på de kränkande handlingar som inte har samband med de 
lagstadgade diskrimineringsgrunderna och stadgas i Skollagen 6 kap. 3 §. Dessa kränkande 
handlingar kan vidare vara såväl fysiska som psykiska och då i form av knuffar och slag eller 
blickar, miner och/eller utfrysning (Friends, 2015). Den kränkande handlingen kan också vara 
verbal och man talar då oftast om taskiga kommentarer (a.a.). Kränkande behandling behöver 
inte ske kontinuerligt utan kan, till skillnad från vad begreppet mobbning avser, äga rum vid 
enstaka tillfällen (Skolverket, 2014). 
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Kränkning 
Begreppet kränkning är övergripande både kränkande behandling och trakasserier (Friends, 
2015). 
 
Tillämpning i studien 
Med grund i ovanstående definitioner avser denna studie att använda begreppet mobbning som 
en definition på kränkande handlingar utförda av en eller flera personer riktat mot en individ, 
under upprepade tillfällen över en längre period. En kränkande handling i sammanhanget avser 
en verbal, fysisk eller psykisk attack mot en person (jfr Friends, 2015). Vidare kommer 
begreppet kränkning användas parallellt med mobbning, för att även innefatta de enstaka 
kränkande handlingarna samt trakasserier (a.a.). Undersökningen avser vidare att beröra den 
mobbning och de kränkningar som sker i skolans kontext, det vill säga den mobbning eller 
kränkning som sker på skolan, samt på vägen till och från skolan. I studien berörs också den 
mobbning och de kränkningar som sker mellan elever, likt engelskans motsvarighet “peer 
bullying”, och fokus kommer därför inte att läggas på diskriminering (jfr Eriksson, Lindberg, 
Flygare & Daneback, 2002). 
 

2. Tidigare forskning 
Bradshaw m.fl. (2007) skriver att för att kunna förbättra en skolas klimat samt revidera eller 
förändra de sociala normerna som möjliggör mobbning och kränkningar, krävs ett fungerande 
samarbete mellan hela skolans personal samt dess elever. Annan forskning tyder också på att 
samarbete mellan och inkludering av all personal, elever och föräldrar är viktigt (jfr McCormac, 
2015; Espelage, Poranin & Low, 2014). Kub och Feldman (2015) betonar vikten av ett 
samarbete mellan skolledning och annan skolpersonal för en tryggare skolmiljö och för att 
kunna utveckla lämpliga strategier mot mobbning och kränkande behandling. Espelage m.fl. 
(2014) menar att det är viktigt att skolledningen utgör ett stöd för skolans arbete mot mobbning 
och kränkningar. Även skolsköterskor och skolkuratorer bör vara involverade och spela en aktiv 
roll i detta arbete (Beckman & Hagquist, 2015; Espelage m.fl., 2014; Kub & Feldman, 2015; 
McCormac, 2015). Burger, Strohmeier, Spröber, Bauman och Rigby (2015) menar att arbetet 
mot mobbning och kränkningar bör ske systematiskt, genom t.ex. ett utvecklat program. 
Bradshaw m.fl. (2007) hävdar dock att om ett program mot mobbning och kränkningar ska 
implementeras på skolan, bör lärarnas och övrig skolpersonals nivå av engagemang och vilja i 
första hand undersökas. 
 
McCormac (2015) skriver att det är allas ansvar att upptäcka och hantera mobbning och 
kräkningar. För att detta ska kunna möjliggöras krävs dock att skolpersonal förses med samma 
och med mera information och kunskaper om riktlinjer för igenkänning av förövare och offer, 
samt vilka beteenden som bör anmälans till rektor och ledning (Bradshaw m.fl., 2013). En skola 
bör också enligt Burger m.fl. (2015) samt Kub och Feldman (2015) skapa en “enad front” mot 
mobbning och kränkningar bestående av riktlinjer för hur dessa situationer ska hanteras av 
skolpersonalen. Burger m.fl. (2015) beskriver även hur personalen i arbetet mot mobbning och 
kränkningar bör inta en holistisk ansats, samt inkludera flera strategier för att åtgärda problemet. 
För att vidare kunna utveckla gemensamma riktlinjer, samt för att kunna skapa en gemensam 
syn på problemet, krävs också att en kollegial kommunikation av hög kvalitet förekommer 
mellan all personal på skolan (Richard, Schneider & Mallet, 2011). 
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2.1 Tidigare utvärderingar av program med “hela-skolan-ansats” 
Det finns ett flertal program och metoder som arbetar utifrån ett samarbetande och inkluderande 
tänk likt det ovan beskrivet och som benämner arbetssättet en “hela-skolan-ansats”. Huruvida 
detta arbete är effektivt är enligt Skolverket (2011b) dock svårt att avgöra eftersom 
utvärderingsmetoderna för de specifika programmen ofta saknar vetenskaplig noggrannhet. 
Vidare menar Flygare, Gill och Johansson (2013) att detta beror på att utvärderingsmetoderna 
ofta är utformade efter ideala och kontrollerade förhållanden, vilka inte är aktuella när 
utvärdering väl sker under reella omständigheter. Om programmet anpassas till dessa reella 
omständigheter och förutsättningar kan det enligt Skolverket (2011b) och McCormac (2015) 
ge mer effektiva resultat. Samtidigt menar Skolverket (2011b) att om programtrogenheten inte 
upprätthålls försvårar detta också kommande programutvärdering. Trots detta menar Flygare 
m.fl. (2013) att program med multipla komponenter, t.ex. “hela-skolan-ansatser”, är de som har 
störst chans att visa sig framgångsrika vid utvärderingen (jfr Skolverket, 2011b; Vreeman & 
Carroll, 2007). Anti-mobbningsprogram med en mer organiserad övervakning och uppföljning 
har även påvisats vara mer effektiva (Skolverket, 2011b). 
 
2.2 Tidigare utvärdering av Friendsprogrammet 
Friendsprogrammet har tidigare utvärderats av Skolverket (2011a) i en studie som berört flera 
olika anti-mobbningsprogram som förekommer i svenska skolor. Denna utvärdering har påvisat 
flertalet olika resultat om Friendsprogrammet, men främst gällande deras 
kamratstödjarverksamhet (a.a.). Friendsprogrammet har under senare år genomgått en stor 
förändring och bland annat flyttat fokus från kamratstödjarverksamheten, de skriver att: ”med 
hänsyn till de motstridiga forskningsresultaten, tillsatte Friends under 2011 (...) en extern 
utvärdering av kompisstödjarrollen som resulterade i att Friends avråder från att använda 
kompisstödjare i det akuta arbetet (t.ex. som rapportörer eller medlare)” (Friends, u.å.c., s. 8). 
Av denna anledning blir också Skolverkets resultat kring kamratstödjarverksamheten mindre 
relevanta i dagsläget (jfr Skolverket, 2011a). Andra resultat som framkommit av denna 
utvärdering är dock av relevans även för programmet som det ser ut idag, t.ex. hur vuxna och 
elever som är engagerade i programmet upplever att de får för lite tid för uppdraget. Resultaten 
visade också att den skolpersonal som inte är involverade i uppdraget inte är lika säkra på hur 
Friendsprogrammets arbete ska tillämpas. Vidare resulterade utvärderingen i information om 
att den utbildning som Friends bistod skolorna med utgjorde en god grund för programmet samt 
inte heller upplevdes svår att förstå (Skolverket, 2011a). Dessa resultat kan möjligtvis vara 
aktuella även i dagsläget och bör om så är aktuellt vidare diskuteras kring eftersom det är något 
som kan påverka programmet.  
 
Sammanfattningsvis tyder tidigare forskning på att det krävs ett flertal samarbeten mellan bland 
annat skolledning, annan skolpersonal och elever för att uppnå ett effektivare arbete mot 
mobbning och kränkningar och för att därmed kunna förbättra skolans klimat. Det lyfts även 
fram att arbetet som genomförs bör ske utifrån en holistisk ansats, alltså att alla ska arbeta 
tillsammans med gemensamma riktlinjer och förutsättningar utifrån en “hela-skolan-ansats”. 
Likaså lyfts att den utvärderingsmetod som används bör beakta de reella omständigheter och 
förutsättningar som är aktuella för skolan för att ge ett mer effektivt resultat. 
 

3. Tolkningsram 
3.1 Regelverk – lagar och läroplan 
FN:s konvention om barnets rättigheter stadgar i sin tredje artikel barnets bästa, vilket innebär 
att vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa komma i främsta rummet. 
Konventionsstaterna ska även “tillförsäkra barnet sådant skydd och sådan omvårdnad som 
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behövs för dess välfärd” (UNICEF, 2009, s. 14). Barnets bästa framkommer även i Skollagens 
10 kap. 1 §, vilken fastställer att barnets bästa ska vara utgångspunkt i all utbildning och annan 
verksamhet enligt Skollagen. Detta kan således innebära att mobbning och kränkningar måste 
motverkas i syfte att främja varje barns bästa. I enlighet med Diskrimineringslagen och 
Skollagens sjätte kapitel ska kränkningar av barn och elevers värdighet motverkas. Att 
diskriminera, trakassera eller utöva kränkande behandling mot någon är exempel på hur dessa 
kränkningar kan förekomma. Lagarna har även till ändamål att främja lika rättigheter och 
möjligheter (Diskrimineringslagen 1 kap. 1 §: Skollagen 1 kap. 5 §). Skollagen stadgar även i 
sjätte kapitlet att skolan ska arbeta målinriktat med att förebygga och förhindra kränkande 
behandling och upprätta en plan med dessa åtgärder (jfr 6 kap. 8 §). Vidare är skolan skyldig 
att utreda fall där kränkande behandling, trakasserier eller diskriminering uppstått, detta i 
enlighet med Skollagen (6 kap. 10 §) och Diskrimineringslagen (2 kap. 7 §). 
 
Alla landets grundskolor tar vidare utgångspunkt i en läroplan vilken beskriver varje skolas 
övergripande värdegrund och uppdrag, mål och riktlinjer för utbildning samt kursplaner och 
kunskapskrav. Läroplanen tar utgångspunkt i Skollagen och vilar, likt lagen, på demokratins 
grund samt syftar till att gestalta och förmedla de grundläggande värdena till eleverna, vilka 
handlar om; människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 
värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta (Skolverket, 
2015b; jfr Skollagen, 1 kap. 5, 11 §). Den fastställer även att ingen på skolan ska utsättas för 
diskriminering på grund av någon av diskrimineringsgrunderna och att alla sådana tendenser 
aktivt ska motverkas (Skolverket, 2015b). Vidare beskrivs att skolans uppdrag är att främja ett 
lärande där eleven stimuleras att fortsätta inhämta och utveckla kunskaper och värden samt att 
all undervisning ska anpassas till varje specifik elevs behov och förutsättningar. Uppdraget 
innefattar även att förbereda eleverna för att leva och verka i samhället, samt att bistå eleverna 
med en social gemenskap som alstrar trygghet, vilja och lust att lära (a.a.). Utifrån skolans 
värdegrund och uppdrag är åtta övergripande mål och riktlinjer utformade i läroplanen, dessa 
är: normer och värden, kunskaper, elevers ansvar och inflytande, skola och hem, övergång och 
samverkan, skolan och omvärlden, bedömning och betyg och rektorns ansvar (a.a.). 
 
Utifrån ovanstående resonemang inklusive riktlinjer och mål ur läroplanen kommer 
föreliggande studie främst att lägga fokus på de riktlinjer som i Skolverkets reviderade läroplan 
(2015b) utformats för mål gällande normer och värden, kunskaper, elevers ansvar och 
inflytande, samt rektorns ansvar. Riktlinjerna för avsnittet normer och värden i läroplanen 
stadgar bland annat att alla som arbetar i skolan ska arbeta för solidaritet mellan människor 
samt anamma ett demokratiskt förhållningssätt. Vidare ska skolpersonalen bidra till elevernas 
utveckling av samhörighet och ansvar för andra individer, de ska även aktivt motverka 
diskriminering och kränkande behandling. Lärarna har även ett vidare ansvar att arbeta med 
dessa frågor tillsammans med eleverna och hemmen, samt uppmärksamma och vidta 
nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och 
kränkande behandling. Riktlinjer utformade för elevers kunskapsutveckling anger, utöver att 
skolgången ska vara individanpassad och att elevers förmågor ska lyftas, även att skolans 
personal ska samverka för att göra skolan till en god miljö. Riktlinjer utformade för elevers 
ansvar och inflytande, fastställer att alla som arbetar på skolan ska agera för att främja elevers 
förmåga och vilja att ta ansvar och ha inflytande över alla aspekter av skolmiljön. Riktlinjerna 
anger även att läraren ska främja dessa förmågor genom att bland annat öka elevernas inflytande 
med stigande ålder och mognad, samt genom att se till att det råder jämlikhet mellan flickor 
och pojkar på skolan. Rektorns ansvar lyfts vidare i riktlinjerna under ett särskilt avsnitt, där 
det förtydligas att rektorn har det övergripande ansvaret för att läroplanens mål och riktlinjer 
efterföljs. Vidare har rektorn också ett särskilt ansvar att utveckla arbetsformerna på skolan på 
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ett sådant sätt att ett aktivt elevinflytande gynnas. Rektorn ska också utforma undervisningen 
samt elevhälsans verksamhet på ett sådant sätt att eleverna kan få det stöd och den hjälp de 
behöver. Det är också rektorns uppgift att se till att personalen får den kompetensutveckling 
som krävs för att de ska kunna genomföra sina arbetsuppgifter. Ovanstående riktlinjer kommer 
ligga till grund för kommande analys eftersom de både reglerar och påverkar skolans arbete 
med frågor som rör mobbning och kränkningar. 
 
3.2 Teoretiska utgångspunkter 
I följande avsnitt ges en beskrivning av Friendsprogrammets syfte och mål samt en 
programteoretisk modell vilken beskriver Friendsprogrammets insatser på en 
institutionell/organisatorisk nivå. Modellen utgår från antagandet att programinsatsernas utfall 
påverkas av mekanismer så som verksamhetens struktur, kultur och ledarskap, vilka är 
grundläggande delar inom organisationsteori. Av den anledningen följs avsnittet för teoretiska 
utgångspunkter av en beskrivning över vad som kännetecknar en organisation samt vad 
organisationsteori innebär. Slutligen ges en beskrivning av begreppet makt och hur det hänger 
samman med vår organisationsteoris centrala delar. 
 
En programteoretisk modell av Friendsprogrammet 
Friendsprogrammet syfte är att skapa en trygg och jämlik skola genom att bistå dem med 
kartläggning, kunskap och verktyg samt stöd i detta arbete. Vidare stadgar Friends (u.å.c., s. 
17) tre huvudsakliga mål för Friendsprogrammet: 

 
1. Att all personal på̊ skolan är delaktig i arbetet för en trygg och jämlik skola och vet hur de ska agera 

om de får veta att en elev känner sig utsatt för en kränkning. 
2. Att alla elever är delaktiga i skolans likabehandlingsarbete och vet var de kan vända sig om de blir 

utsatta för en kränkning. 
3. Att skolan har en struktur för ett systematiskt främjande, förebyggande och akut arbete. 

 
Vidare kommer en programteoretisk beskrivning av Friendsprogrammet presenteras i detta 
avsnitt, vilken baseras på en beskrivning författad av Flygare och Johansson (2016), eller mer 
precist på en sammanfattande modell av Friendsprogrammet som författarna redovisar (jfr a.a., 
s. 84). Av den programteoretiska beskrivningen framgår att Friendsprogrammets aktiviteter 
berör olika nivåer: institutionell/organisatorisk, interpersonell och individuell nivå. I 
föreliggande studie ligger fokus på den institutionella/organisatoriska nivån, det vill säga den 
nivå som berör “hela-skolan-ansatsen” och därmed all personal på skolan. Den interpersonella 
nivån lägger fokus vid relationen och det praktiska arbetet mellan elev och personal. Vidare 
berör den individuella nivån insatser som fokuserar på eleven, t.ex. att lära elever upptäcka och 
förebygga situationer som kräver akuta insatser, samt ta ansvar för skolans/klassens trivsel och 
goda stämning. Då den interpersonella och individuella nivån berör arbete som faller utanför 
denna studies ramar, har dessa nivåer inte heller relevans för kommande analys och kommer 
därför inte att behandlas ytterligare. 
 
Nedanstående programteoretiska modell bygger på resonemanget att programinsatser kan sätta 
igång mekanismer som i det här fallet bidrar till att skolan påverkas av Friendsprogrammet. 
Mekanismerna kan t.ex. vara att vilja att utvecklas och ha ett gemensamt synsätt. Insatserna kan 
i vissa kontexter ge upphov till önskvärda resultat (se tabell 1), som vidare kan påvisa 
programmets effekter om resultaten är empiriskt observerbara. 
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Tabell 1 – Friendsprogrammets insatser och önskvärda resultat 
 

Nivå Aktör och insats Mekanismer Utfall 
Organisatorisk/ 
Institutionell  

Primära aktörer: 
Skolledning, all skolpersonal (peda-
goger inklusive övrig personal), 
elever och vårdnadshavare.  
 
Insatser:  
Friendsprogrammet ska se till att 
aktörer besitter kunskaper kring sko-
lans förebyggande och främjande 
arbete. Utifrån skolans specifika 
kontext, aktuell forskning och 
beprövad erfarenhet, ska 
Friendsprogrammet även bidra med 
uppmuntran och stöd i utvecklingen 
av ett likabehandlingsarbete. 
 
Trygghetsarbete 
Trygghetsarbetet innebär att upp-
täcka, analysera och förebygga. 
Genom kartläggningsenkäter, elev-
träffar och skolledarträffar ska 
Friendsprogrammet bistå med kart-
läggning, uppföljning och analys av 
skolans situation. Denna information 
ligger vidare till grund för utbildning 
av personal och föräldrar, samt för 
arbetslagsträffar på den aktuella 
skolan. En annan del av Friends-
programmets trygghetsarbete är att 
hjälpa skolan med att ta fram skol- 
och klassrumsregler, samt gemen-
samma åtgärder mot mobbning och 
kränkande behandling. 
 
Likabehandlingsarbete  
Friendsprogrammets främjande 
arbete ska sträva efter att stärka 
likabehandling i verksamheten. Detta 
arbete handlar om att skaffa sig 
kunskap om vad som utgör 
kränkande behandling, normer och 
diskrimineringsgrunder, samt 
kunskap kring lagstiftning. Det 
handlar vidare också om att praktiskt 
kunna tillämpa denna kunskap om 
likabehandling. Kunskapen bistås 
bland annat genom mentors- och 
föräldrautbildning, samt från 
inspirationsmaterial och före-
läsningar. Under utbildningen ska 
personalen också ges möjlighet att 
diskutera samsyn, förhållningssätt 
och åtgärder. 

Sociala mekanismer: 
Verksamhetens struktur, 
kultur och ledarskap bör 
präglas av en vilja att 
utvecklas; ett gemensamt 
synsätt; kunskap; med-
vetenhet; delaktighet och 
inflytande samt ansvars-
tagande. Tillsammans bidrar 
dessa delar till det som 
Friendsprogrammet kallar för 
en “hela-skolan-ansats” och 
sammanhållning bland elever 
och personal. Detta bidrar i 
sin tur till ett ökat handlings-
utrymme och handlings-
beredskap för personal och 
elever, vilket kan underlätta 
hantering av svårigheter och 
osäkerheter, samt även 
ansvarsfördelning. 

Påverkan:  
Friendsprogrammet bidrar till att 
arbetet för trygghet och lika-
behandling vid skolan utgår från 
en “hela-skolan-ansats”. “Hela-
skolan-ansatsen” präglas av ett 
inkluderande, demokratiskt och 
gemensamt förhållningssätt. 
Friendsprogrammets arbete med 
trygghets- och likabehandlings-
frågor påverkar också skolans 
klimat. 
 
Resultat:  
• Friendsprogrammets arbete 

resulterar i ökade kunskaper om 
orsaker, former och förekomst 
av diskriminering och 
kränkande behandling, likaså 
ökad kunskap om 
diskrimineringsgrunderna. 
Arbetet ger även ökad komp-
etens kring normkritik och 
genuspedagogik, samt ökade 
kunskaper kring rättigheter och 
skyldigheter. 
• Friendsprogrammets arbetet 

resulterar i att elever och 
personal tar ansvar för att 
förändring ska ske, samt att 
arbetet för likabehandling 
kontinuerligt diskuteras och 
utvecklas. 
• Friendsprogrammets arbete 

resulterar också i gemensamma 
åtgärder mot mobbning och 
kränkningar. 
• Slutligen leder programmets 

arbete till att beteenden och 
attityder synliggörs och för-
ändras på skolnivå.  

 
Effekter:  
Effekterna av programmet blir att 
riskfaktorer och hotspots kan 
identifieras. Programmet skapar 
positiva relationer elever emellan, 
samt i relationen mellan vuxen 
och elev. Detta leder i sin tur till 
förändring i förekomsten av 
kränkningar, mobbning och 
diskriminering på skolan. 
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Sammanfattningsvis ska Friendsprogrammets trygghets- och likabehandlingsarbete skapa 
struktur i arbetet och bidra med praktiskt stöd för skolan. Närmare beskrivning av hur 
ovanstående modell kommer att användas i föreliggande studie beskrivs under avsnitt 4.5 
Bearbetning & Analysmetod. För att Friendsprogrammet vidare ska kunna fungera på önskvärt 
sätt krävs bland annat att skolledningen erkänner problem där sådana föreligger och att 
ledarskapet är förändringsriktat (Friends, u.å.c.). Med andra ord måste vissa organisatoriska 
förhållanden föreligga för att programmet ska vara framgångsrikt, vilka lyfts fram i avsnittet 
nedan. 
 
Organisation: Organisationsteori 
Att något är organiserat innebär att det på ett eller annat sätt är ordnat, det är alltså varken 
kaotiskt eller tillfälligt sammansatt. En organisation är organiserad eftersom den karaktäriseras 
av att ha en arbetsledning och en administrativ apparat som med hjälp av regler, värderingar 
och avtal arbetar för att försäkra koordinering, kontinuitet och uppfyllelse av verksamhetens 
mål (Lindkvist, Bakka & Fivelsdal, 2014). En organisation som är organiserad på detta sätt kan  
t.ex. vara en skola eftersom denna är uppbyggd på ett sådant sätt, den har en skolledning 
(arbetsledning) och pedagoger och övrig personal (en administrativ apparat) som alla arbetar 
tillsammans utifrån lagar, läroplaner, regler, avtal, och värderingar i syfte att uppnå skolans mål 
(a.a.). Att definiera en organisation på detta sätt är endast ett sätt av flera tänkbara, eftersom det 
finns olika definitioner, vilket belyses inom olika organisationsteorier. 
 
Organisationsteorier har likt andra teorier flera olika inriktningar, det finns t.ex. en 
systemteoretisk inriktning och en rationalistisk inriktning. Denna studie kommer främst att utgå 
från den rationalistiska organisationsteorin, som bland annat bygger på antagandet att 
organisationen fungerar om individerna i den har ett gemensamt mål (jfr Abrahamsson & 
Aarum Andersen, 2005). De gemensamma målen skapas när de enskilda individerna inser att 
deras egna önskningar, krav, förväntningar och ambitioner med arbetet kräver ett samarbete 
med andra för att kunna uppfyllas (a.a.). Individerna i det här fallet utgör en grupp, eller ett 
team, vilket karaktäriseras av deras kompletterande färdigheter och av att de är engagerade i ett 
gemensamt ändamål, mot ett gemensamt resultat och med ett gemensamt tillvägagångssätt. 
Ytterligare ett karaktäristiskt drag är att dessa individer håller varandra ansvariga för att målet 
ska uppnås samt att målet uppnås på ett bestämt sätt, det vill säga att de har ett gemensamt 
synsätt (Lindkvist m.fl., 2014). Individerna i gruppen behöver således vara motiverade för att 
arbetet ska fungera effektivt. Motivationen kan däremot påverkas av yttre förhållanden, så som 
organisationens struktur, ledning och kultur (Abrahamsson & Aarum Andersen, 2005). 
 
Struktur 
Inom en organisation, likt en skola, finns olika nivåer av struktur. Ahlström (2009) beskriver 
att struktur är till för att förklara och tydliggöra hur en specifik organisation är tänkt att fungera 
genom att förse organisationen med riktlinjer för bland annat samarbete samt genomförande 
och planering av arbetet. Strukturen kan således både öka eller reducera individernas 
handlingsutrymme, vilket gör att deras arbete antingen kan utvecklas eller begränsas (a.a.). 
Struktur kan också avse arbetsfördelning mellan individerna i organisationen samt reglerar vem 
som ska utföra vilka uppgifter, den sätter således gränser mellan de hierarkiska positionerna 
inom organisationen, t.ex. mellan rektor och lärare (jfr a.a.). Ahlström (2009) lyfter också att 
svenska skolor har multipla strukturer vilka innefattar en struktur på nationell nivå, alltså de 
läroplaner och styrdokument som sätter övergripande mål för alla landets skolor; skolor regleras 
även av kommunala styrdokument samt av specifika strukturer och regler som gäller för den 
enskilda skolan. Viktigt att ta i beaktning är att den organisatoriska strukturen i sig inte 
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nödvändigtvis innebär att förväntade handlingar överensstämmer, istället kan strukturen verka 
för att förhindra oönskade beteenden eller handlingar inom organisationen (a.a.). 
 
Kultur 
I organisationer finns också olika former av kultur. Enligt Ahlström (2009) innebär kultur 
individers uppfattningar om omvärlden, samt hur det påverkar deras livsstil och uttrycker sig i 
bland annat sociala aktiviteter. Vidare kan en organisations kultur beskrivas i termer av hur 
organisationen hanterar förändring såväl externt som internt (a.a.). Externa förändringar i 
skolsammanhang kan t.ex. vara förändringar i läroplaner att förhålla sig till, medan interna 
förändringar bland annat kan innebära hur skolan hanterar en omorganisation eller nya direktiv 
från rektor. Viktigt att vara medveten om är att en organisation kan ha olika kulturer inom sig, 
och att en kultur är föränderlig i samband med strukturella förändringar. Ahlström (2009) menar 
således att en organisations kultur och struktur står i nära relation till varandra. För att 
exemplifiera detta beskriver författaren att svenska skolor under senare år genomgått stora 
strukturella förändringar, vilket också medför att kulturen som inte nödvändigtvis förändras 
lika snabbt, riskerar att ligga kvar i den tidigare strukturen. Vid hastiga strukturella förändringar 
ökar denna risk eftersom kultur generellt förändras långsamt. Att tidigare kultur överlevt kan 
bero på faktorer som bland annat personalens utbildningsnivåer och skolans ledarskap (a.a.). 
Om kulturen utvecklas samtidigt som delar av den tidigare kulturen ligger kvar uppstår två 
kulturer, vilka riskerar kollidera med varandra, det kan också resultera i oordning och förvirring 
(a.a.). 
 
Ledarskap 
Ledarskap är ett mångtydigt begrepp och många gånger kopplas samman med begrepp som 
mål, måluppfyllelse, grupper/organisation, struktur och social interaktion (jfr Abrahamsson 
m.fl., 2005; Lindkvist m.fl., 2014). Inom en organisation handlar ledarskap oftast om ledarens 
sätt att leda, i detta fall rektorns (Abrahamsson & Aarum Andersen, 2005; Ahlström, 2009; 
Lindkvist m.fl., 2014). En ledare har förmågan att utveckla mål och inspirera sina medarbetare 
till insatser och samarbete genom att motivera dem samt skapa intresse och engagemang. 
Ledarskap handlar således mer om att påverka och vägleda andra än att bestämma och styra 
över sina medarbetare (Lindkvist m.fl., 2014). Ledarskap anses också vara nyckeln till en 
grupps effektivitet och innebär att man arbetar tillsammans med andra människor för att uppnå 
resultat inom verksamheten (Abrahamsson & Aarum Andersen, 2005; Ahlström, 2009). I en 
organisation är ledaren också, på grund av sin centrala roll, ansvarig för att förändringar inom 
organisationen ska bli framgångsrika (Abrahamsson & Aarum Andersen, 2005; Ahlström, 
2009). När ett beslut tas handlar förändringsprocessen om att implementera beslutet, t.ex. vid 
införande av ett anti-mobbningsprogram. Lindkvist m.fl. (2014) menar att processen kan vara 
lång och besvärlig och kräver därför olika slags färdigheter hos ledaren som t.ex. att hantera 
osäkerhet och oförberett kunna hantera situationer. Vidare beskriver Abrahamsson och Aarum 
Andersen (2005) att ledarskap behövs för att skapa struktur när t.ex. en grupp människor arbetar 
tillsammans i syfte att uppnå ett mål, detta genom att planera, koordinera och kontrollera 
arbetet. Ledaren bör även bekräfta sina medarbetares olika kompetenser och framföra till dem 
att det finns möjligheter att göra karriär inom organisationen, samt se till att medarbetarna 
känner sig behövda och inkluderade i arbetet (Ahlström, 2009). Det är överlag viktigt att 
gruppens individer upplever ett positivt förhållande till ledaren och organisationen, i syfte att 
uppnå ett effektivare arbete (Lindkvist m.fl., 2014). Sammanfattningsvis kan vi se hur struktur 
är sammankopplat med både kultur och ledarskap, vidare framstår även makt under dessa 
förhållanden och begreppet kommer därför lyftas i följande avsnitt. 
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Makt 
Makt är ett mångtydigt begrepp som kan uttryckas i olika former, t.ex. genom hot, tvång, 
kontroll eller position (Börjesson & Rehn, 2009). Ett sätt att se på makt är att grunden ligger i 
att en ojämn fördelning mellan människor föreligger, samt att minst två personer är involverade 
i sammanhanget. Det är således en term som beskriver något som händer mellan människor, 
även om denna händelse inte sker ansikte mot ansikte, genom en direkt påverkan (Börjesson & 
Rehn, 2009; Skau, 2003). Vidare kommer makt även till uttryck i organisationer eftersom 
människor här arbetar kollektivt med varandra och makt är något som präglar alla 
yrkesrelationer (Swärd & Starrin, 2006). Inom en organisation kan makt uppstå ur de 
organisatoriska grunderna som ovan beskrivits; struktur, kultur och ledarskap. Den strukturella 
makten påvisar hur makt fördelas mellan individer (t.ex. efter olika positioner, yrkesroller), den 
kulturella makten beskriver hur individerna själva uppfattar fördelningen medan 
ledarskapsmakten uttrycker sig hierarkiskt mellan överordnad och underordnad (Ahlström, 
2009). 
 
Enligt Swärd och Starrin (2006) är det olika strukturerade förhållanden i samhället som avgör 
hur maktfördelningen ska se ut. Genom dessa strukturerade förhållanden tilldelas individer 
positioner som i sin tur förtydligar vilka maktpositioner personerna har, t.ex. en skolledares 
makt över dennes anställda. Det krävs också att individen som sitter på makten har tillgång till 
maktresurser för att kunna utöva makten, eftersom det är dessa resurser som möjliggör att 
maktutövning kan genomföras. En maktresurs kan bland annat vara tvångsmedel eller 
möjligheten att fatta ett beslut, t.ex. att ha befogenhet att beslagta något från någon eller lärarens 
möjlighet att besluta om betyg (jfr a.a.). Foucault (2003) menar att den främsta maktresursen är 
kunskap, men kunskap och makt förutsätter också varandra och verkar växelvis. Det innebär 
att den som besitter makten också har den kunskap som krävs för att utöva makten. I skolans 
värld finns strukturer som uppbärs av människor i olika positioner så som skolledning, andra 
anställda och elever. Dessa positioner är också inordnade i en hierarkisk maktstruktur: 
skolpersonalen har delvis makt över eleverna, t.ex. kan lärare fatta beslut om elevens betyg, 
medan skolledning har övergripande maktbefogenheter över hela skolan, t.ex. kan ledningen 
bestämma hur verksamhetens arbete ska utformas. Skolledningens makt är dock inte oinskränkt 
utan den regleras av t.ex. lagar och andra kontextuella villkor (jfr Swärd & Starrin, 2006). Även 
på ledningsposition förutsätts vissa kunskaper för att t.ex. kunna fatta beslut eller utforma en 
verksamhets arbete. Makt kan också komma till uttryck i mindre grupper som kan finnas på 
skolan, t.ex. i ett arbetslag eller i ett anti-mobbningsteam. I en grupp, likt dessa, utvecklas olika 
roller, som innefattar möjligheter att utöva den grad av makt som krävs för att uppnå mål, men 
även för att kunna bearbeta konflikter som kan uppstå i gruppen (Lindkvist m.fl., 2014). 
 
Den hierarkiska maktstrukturen framställer Foucault (2003) som en hierarkisk övervakning, 
vilket enkelt uttryckt betyder att varje individ övervakas av en högre makt. Foucault 
exemplifierar detta i institutionsmiljö där kriminella övervakas av fängelsevakter. Det kan, i 
skolsammanhang, innebära att eleven blir övervakad av läraren/skolpersonalen, som i sin tur 
övervakas av rektorn/skolledningen, som i sin tur övervakas av Skolinspektionen. För att 
effektivisera individernas aktiviteter under denna hierarkiska övervakning krävs disciplin, 
vilket Foucault (2003) beskriver som “en teknik för att bringa ordning i den mänskliga 
mångfalden”. Utöver de klassrumsregler som en elev måste följa, t.ex. att uppvisa ett gott 
beteende, och som de även disciplineras under, kan också utarbetade riktlinjer, läroplaner och 
lagar ses som ett sätt att upprätthålla disciplinen på en skola. I likhet med Foucaults (2003) idé 
om en hierarkisk övervakning menar Thomas Hobbes (1588-1679) att en högre auktoritet krävs 
för att kontrollera och upprätthålla strukturen (Börjesson & Rehn, 2009). Den auktoritära 
makten kan här ses som god och nödvändig för att skapa struktur, å andra sidan kan auktoriteten 
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ta till alla medel för att upprätthålla strukturen, eller “samhällskontraktet” som Hobbes kallar 
det (a.a.). Detta kan exemplifieras med hur lärare förr i tiden slog elever med linjal över 
fingrarna för att upprätthålla struktur i klassrummet.  
 
3.3  Fallet Storstadsskolan 
På grund av etiska skäl avidentifieras skolan i denna studie och den aktuella skolan benämns 
därför i föreliggande studie; Storstadsskolan.  Följande information om Storstadsskolan utgår 
från skolans hemsida och Skolverkets statistik (databasen SIRIS), närmare källor om den 
aktuella skolan kommer inte att redovisas som följd av avidentifieringen. Likaså kommer det 
kartläggningsresultat som Friends bistått med från skolan att avidentifieras. Källorna förtecknas 
inte heller i arbetets referenslista. 
 
Storstadsskolan ligger i en anslutande kommun till en svensk storstad. Skolans årskurser är 
uppdelade i två, förskoleklass till årskurs fem respektive årskurs sex till nio. Vid 
Storstadsskolan går ungefär 900 elever, varav cirka 450 av dessa i årskurs 6-9, på skolan arbetar 
även cirka 160 vuxna (från Storstadsskolans hemsida; databasen SIRIS). Den vision man vid 
Storstadsskolan arbetar utifrån handlar om att alla vid skolan ska ges möjlighet att utvecklas 
efter sina egna särskilda förmågor, detta gäller såväl den kunskapsmässiga som sociala 
förmågan, i syfte att bli självständiga och demokratiska samhällsmedborgare. Skolan arbetar 
också för att alla ska behandlas likvärdigt (från Storstadsskolans hemsida). 
 
Storstadsskolan bedriver ett utvecklande arbete kring värdegrundsfrågor sedan flera år tillbaka. 
Värdegrundsarbetet innebär att arbeta för alla människors lika värde, mot rasism, samt för ett 
klimat där individer möter varandra med respekt (från Storstadsskolans hemsida). Skolans 
samarbete med Stiftelsen Friends har pågått sedan många år tillbaka och har enligt skolan 
minskat mobbningen radikalt (från Storstadsskolans hemsida). Storstadsskolan har sedan drygt 
ett år tillbaka påbörjat ett nytt samarbete med Friendsprogrammet, som skolan själva finansierar 
(information från Friends). Skolan använder sig av friendsrepresenterande elever och vuxna 
friendsansvariga som diskuterar och åtgärdar problem på skolan. Storstadsskolan har även en 
krisgrupp bestående av bland annat skolledare, skolsköterska och kurator för att hantera 
allvarligare situationer (från Storstadsskolans hemsida). På Storstadsskolans hemsida 
uppmuntras föräldrar att aktivt involvera sig i elevernas skolgång och där påpekas även den 
betydelse som ett gott samarbete mellan skola och föräldrar har för eleven. Skolan involverar 
även föräldrar genom att ha föräldrarepresentanter och föräldraråd (a.a.). 
 
Social situation: kränkningar, trygghet, delaktighet i likabehandlingsarbetet 
Av resultaten från Friendsprogrammets kartläggningsenkät vid Storstadsskolan (2015) framgår 
att det sällan förekommer situationer med kränkningar på skolan, resultaten visar att 20 procent 
någon gång har blivit utsatta för kränkningar under det senaste året. Detta innebär att 80 procent 
av eleverna, vilket motsvarar cirka 300 elever, inte har blivit utsatta för kränkningar av annan 
elev någon gång under det senaste året. Vidare visar resultatet att tre procent av eleverna i 
årskurs 6-9 ofta eller alltid känner sig otrygga i skolans miljö. En stor majoritet upplever sig 
inte heller vara oroliga för att bli illa behandlade eller kränkta när de vistas i skolan, närmare 
bestämt 46 procent som aldrig är oroliga och 39 procent som sällan är det. Vidare svarar ungefär 
två tredjedelar av eleverna att de känner till någon i personalen som de kan gå och prata med 
och få hjälp av om de skulle bli illa behandlade eller kränkta. Majoriteten av dessa har också 
svarat att de skulle gå till sin klassmentor eller till elevhälsan för att få detta stöd. Avslutningsvis 
tyder resultatet på att ungefär 40 procent av eleverna upplever att de har möjlighet att vara 
involverade och delaktiga i skolans likabehandlingsarbete medan ytterligare 35 procent 
upplever att de till viss del har denna möjlighet (Friends kartläggningsresultat, 2015). 
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Resultaten av samma enkät visar också att 81 procent av personalen vid skolan i ganska eller 
mycket hög utsträckning känner sig motiverade att arbeta för trygghet och likabehandling, samt 
att ungefär åtta av tio i ganska eller mycket hög utsträckning vet hur de ska agera i situationer 
där kränkningar uppstår elever emellan. Resultatet visar även att enbart två procent av 
personalgruppen uppfattar sig sakna tillräckligt med kunskaper när det gäller skolans trygghets- 
och likabehandlingsfrågor. Ytterligare 42 procent upplever sig ha ganska lite eller delvis 
tillräcklig kunskap gällande dessa frågor, medan resterande 56 procent upplever sig ha hög eller 
mycket hög kunskap om frågorna. Vidare visar resultatet att 58 procent av personalen upplever 
att det finns en samsyn i personalgruppen gällande trygghets- och likabehandlingsfrågor, dock 
uppger 40 procent att det endast finns lite eller en delvis samsyn gällande dessa frågor. Två 
procent upplever dessutom att det inte finns någon samsyn alls i personalgruppen kring 
trygghet- och likabehandlingsfrågorna (Friends kartläggningsresultat, 2015). 
 

4. Metod 
4.1 Design 
Föreliggande studie har en kvalitativ ansats, vilket innebär att studien har genomförts med hjälp 
av intervjuer och fokuserar på meningen med en handling utifrån intervjupersonens perspektiv 
(jfr Ryen, 2004). Studien syftar till att utvärdera om och hur all personal vid Storstadsskolan 
arbetar utifrån en ”hela-skolan-ansats” i arbetet mot mobbning och kränkningar och om 
Friendsprogrammets målsättningar med ansatsen i och med arbetet uppnås, detta genom att 
studera skolpersonalens egna uppfattning av hur de arbetar och involveras i arbetet. 
Forskningsfrågan syftar därmed till att undersöka hur någonting görs och upplevs, vilket gör en 
kvalitativ ansats lämplig för genomförandet (jfr Kvale & Brinkmann, 2014). Studien följer 
vidare en fallstudiedesign, vilket innebär att den genomförts med fokus på ett specifikt fall. En 
fallstudie berör vidare mer ingående och detaljerat komplexiteten hos ett fall, t.ex. avseende hur 
en verksamhet fungerar (jfr Bryman, 2011). Ett fall i denna bemärkelse innebär oftast en viss 
plats eller lokal, t.ex. ett bostadsområde eller en skola (a.a.). För att kunna besvara syftet i denna 
studie krävdes mer djupgående information från skolpersonal och en skola blev därför den plats 
som utgjorde fallet i undersökningen. En beskrivning av aktuellt fall presenterades i föregående 
avsnitt 3.3 Fallet Storstadsskolan. 
 
4.2 Litteraturöversikt 
Inledningsvis genomfördes en litteraturöversikt i syfte att avgränsa studiens problemområde, 
samt för att vidare undersöka vilka kunskaper som redan finns och vilken forskning som 
tidigare bedrivits (jfr Booth, Papaioannou, Sutton, 2012; Bryman, 2011). Av 
litteraturöversikten har vi kunnat identifiera vad som redan är känt på området, vilka metoder 
som tidigare tillämpats, om det finns motsägelser eller inkonsekventa resultat samt om det finns 
frågor som inte ännu besvarats (jfr Booth m.fl., 2012; Bryman, 2011). Litteraturöversikten har 
skett genom en systematisk litteratursökning i databasen SUMMON, den 30 mars 2016, vilken 
inspirerades av Booth m.fl. (2012) och Bryman (2011). Sökningen har genomförts med 
relevanta sökord så som; Bullying, School staff, Prevention, Whole school approach, Student 
health team, Experiences. Sökorden har även omformulerats till liknande motsvarighet, t.ex. 
Bullying - Peer bullying. Vidare har inkludering- och exkluderingskriterier tillämpats för att 
avgränsa resultatet, däribland avgränsning av irrelevanta språk, discipliner och 
publikationstyper. Valda studier från litteraturöversikten presenteras främst i avsnitt 2. Tidigare 
forskning, men finns även att ta del av i inledningen. 
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4.3 Urvalsmetod 
Inför insamlingen av det empiriska materialet genomfördes en urvalsprocess. Detta urval är av 
målinriktad karaktär, vilket Bryman (2011) menar är till för att kunna skapa överenstämmelse 
mellan en studies syfte och val av intervjupersoner. I denna studie innebär det att kriterier för 
deltagande i undersökningen legat för grunden. Eftersom studien genomförs på uppdrag från 
Stiftelsen Friends tilldelades vi därifrån en lista över skolor som är aktuella i arbetet med 
Friendsprogrammet. Utifrån denna lista gjordes en områdesbegränsning vars syfte var att 
begränsa skolorna till ett område vi hade möjlighet att resa till. Efter denna begränsning 
kontaktades Friends metodansvarige för att undersöka om skolorna inom området fortfarande 
var aktuella inom programmet. Nästa steg innefattade kontakt med alla högstadieskolor i 
urvalet, av den anledningen att kränkningar på högstadiet har större koppling till 
diskrimineringsgrunderna än den på mellanstadiet (jfr Friends, 2015). Tre skolor kontaktades, 
varav en av dessa visade intresse för att delta i undersökningen. När denna skola fastställts 
lämnades önskemål till vår kontakt inom skolledningen gällande vilka på arbetsplatsen vi 
önskade intervjua utifrån studiens syfte och våra egna kriterier, dessa var skolpersonal av olika 
yrkestillhörighet, t.ex. lärare/pedagog, skolkurator, skolsköterska, bibliotekarie, vaktmästare 
och bespisningspersonal. Efter detta tog vår kontakt i skolledningen ytterligare kontakt med 
skolans personal, med hänsyn till våra önskemål. Denna kontakt genererade slutligen våra 
intervjupersoner, fyra stycken lärare samt en person ur skolledningen. Eftersom endast lärare 
och skolledning kunde delta i undersökningen, reviderades syftet från att innan ha berört fler 
yrkeskategorier. 
 
4.4 Datainsamlingsmetod 
Utifrån ovanstående urvalsprocess, vilken ledde fram till fem intervjupersoner, kunde två av 
dem tänka sig genomföra individuella intervjuer, en via telefon och en i skolans lokaler, medan 
resterande gick med på en gruppintervju i skolans lokaler. Intervjuerna med lärarna 
genomfördes i skolans lokaler den 26 april 2016, dock föll en av intervjupersonerna bort ur 
gruppintervjun på grund av sjukdom. Telefonintervjun genomfördes med skolledaren den 28 
april 2016.  De enskilda intervjuerna tog drygt en halvtimme att genomföra, medan 
gruppintervjun tog ungefär 45 minuter att genomföra. Inför intervjuerna togs beslut att 
genomföra så kallade semistrukturerade intervjuer vid samtliga tillfällen. En semistrukturerad, 
eller halvstrukturerad, intervju är en intervju som i regel handlar om en situation där den som 
intervjuar har en uppsättning frågor eller ämnesområden vilka intervjun syftar beröra. Speciellt 
för en semistrukturerad intervju är även att dessa frågor inte behöver komma i någon särskild 
ordning samt att frågor utöver schemat, så kallade uppföljningsfrågor, också är tillåtna 
(Bryman, 2011). Efter rekommendationer av Bryman (2011) och Kvale och Brinkmann (2014) 
användes en intervjuguide vid genomförandet av intervjuerna för att skapa mer struktur (se 
Bilaga 2). Intervjuguiden var av mer detaljerad karaktär, med några teman som skulle beröras 
samt ett flertal förslag till frågor. Kvale och Brinkmann (2014) menar att forskningsfrågor bör 
operationaliseras till intervjufrågor som beaktar både den tematiska och dynamiska 
dimensionen. Det innebär att frågorna relaterar till intervjuns “vad” och “hur”; vad som ska 
frågas och hur det ska frågas. Detta var vidare något som togs i beaktning och genomfördes vid 
utformandet av intervjuguiden. Den utformades vidare även efter Brymans (2011, s. 419) 
rekommendation att ställa följande fråga: “Vad måste jag veta för att kunna besvara mina olika 
frågeställningar?”. För att besvara studiens forskningsfrågor krävdes svar på bland annat vad 
intervjupersonerna arbetar med, vilka erfarenheter de har av anti-mobbningsprogram, hur det 
arbetar mot mobbning och kränkningar samt deras upplevelser av Friendsprogrammet. För att 
dessa frågor skulle kunna besvaras och fokuseras på rätt område, informerades 
intervjupersonerna om studiens syfte redan på förhand (se Bilaga 1). Det första intervjufrågorna 
var därför direkta och berörde yrke och arbetsplats. Vidare berördes ett antal olika teman i 
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intervjuguiden, t.ex. hur olika situationer hanteras, intresse och engagemang, samt mål (se 
Bilaga 2). Temana innehöll bland annat inledande frågor följt av uppföljande och specificerande 
frågor. En del av frågorna utformades för att skapa diskussion och för att på så sätt också vara 
bättre anpassade till gruppintervjun, dessa var dock även möjliga att besvara i de individuella 
intervjuerna. 
 
4.5 Bearbetning & Analysmetod 
Transkribering & Kodning 
Det empiriska material som har samlats in har transkriberats för att på ett lättare sätt kunna 
bearbeta materialet vidare. Transkribering gör det möjligt för forskaren att upprepande gånger 
kunna gå igenom materialet. Detta underlättar analysprocessen i och med att en överblick kan 
ges av materialet som i sig bidrar till att kunna se eventuella mönster, motsägelser och så vidare 
(Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
I ett andra steg har materialet bearbetats genom att de transkriberade data har kodats. Kodning 
innebär att delar ur texten som rör samma ämnesområde paras ihop under ett eller flera 
nyckelord, eller kategorier. Detta för att enklare kunna urskilja vart i texten ett specifikt ämne 
berörs (Kvale & Brinkmann, 2014; Ryen, 2004). I ett första steg kodades intervjuerna utifrån 
vilka resultat Friendsprogrammet skulle uppnå (se tabell 2). Vidare kodades data i ett andra steg 
för att se vilka mekanismer som påverkade Friendsprogrammets resultat (se tabell 2). Följande 
kodningsschema är framställt för att illustrera hur kodning av det empiriska materialet 
genomförts.  
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Tabell 2 – Kodningsschema 
 

Kategorier - 
FP:s resultat 

Empiriskt material som tyder på att detta:  Kategorier – 
Mekanismer Uppnåtts Inte uppnåtts 

Ökad kunskap om orsaker, 
former och förekomst av 
diskriminering och kränk-
ande behandling, samt disk-
rimineringsgrunderna. 

”det var mest en presentation om 
skillnaden mellan diskriminering och 
kränkning” (lärare 2) 

“den kunde legat på lite högre nivå” 
(skolledare) 
 
”…det är också något som jag kan googla 
upp själv, helt gratis” (lärare 2) 

Kultur 
- Kunskap 

Ökad kompetens kring 
normkritik och genuspeda-
gogik, samt rättigheter och 
skyldigheter. 

- ”…de nog upplevde att vi tillsammans med 
dem som skolledning redan hade diskuterat 
när vi bestämde oss för det här” 
(skolledare) 

Kunskap 

Gemensamma åtgärder mot 
mobbning och kränkande 
behandling. 

- ”Alltså vi har ju ett system där vi gör 
kränkningsanmälan” (skolledare) 
 
Om vuxna friendsansvariga: 
”Alltså huvudansvaret ligger inte på dem 
att nu ska de lösa situationer” (skolledare) 
 
Gällande åtgärder: 
M: Är det den gruppen då som arbetar med 
de frågorna? 
IP: Aa, precis. (lärare 1) 
 
Om Friendsutbildningen: 
“jag tycker att det de har gett inte har varit 
någonting som man kan använda för att vi 
ska få mer samsyn” (lärare 2) 

Struktur 
- Gemensamt 
förhållningssätt 
Ledarskap 
Kunskap 

Elever och personal tar 
ansvar för att förändring ska 
ske, samt att arbetet för 
likabehandling kontinuerligt 
diskuteras och utvecklas. 

“Jag tycker absolut att jag har engagerade 
lärare” (skolledare) 
 
”en gång i månaden har vi haft möten alla 
elever. Och sen är det samma sak, vi lärare 
har träffats en gång i månaden och kollar 
av läget, hur det är, i varje arbetslag” 
(lärare 1) 

”alltså grejen är det att det är inte så 
tydligt vad vi gör där, (…) de mötena har 
inte blivit superbra” (lärare 2) 
 
”vi kanske skulle behöva en struktur om 
vad ledningen vill att vi ska prata om på 
våra möten” (lärare 1) 

Ledarskap 
Struktur 
Vilja att 
utvecklas 

Beteenden och attityder 
synliggörs och förändras på 
skolnivå. 

”ja, för vi har väldigt lite, den typen av 
problem” (lärare 3) 
 
“det är inte speciellt många problem” 
(lärare 3) 

- Kultur 

Arbetet för trygghet och 
likabehandling vid skolan 
utgår från en hela-skolan-
ansats, präglad av ett 
inkluderande, demokratiskt 
och gemensamt förhåll-
ningssätt. 

Inkluderande: 
”All personal har varit med i 
utbildningen” (skolledare) 
 
Demokratiskt: 
“de informerar hela tiden om det har skett 
någon förändring eller frågar oss om vi 
tycker att det ska vara någon förändring i 
likabehandlingsplanen” (lärare 1) 
 
”det är ju någonting som vi har diskuterat 
både i skolledningsgruppen och till-
sammans med personalen har vi diskuterat 
det” (skolledare) 

Gemensamt förhållningssätt: 
Skillnader i åtgärder. 
Skillnader i syftet för vuxna 
friendsgruppen. 

Struktur 
- Gemensamt 
synsätt 
Ledarskap 
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Programteoretisk utvärdering - logisk modell 
Friendsprogrammets “hela-skolan-ansats” har i föreliggande studie utvärderats med hjälp av en 
programteoretisk utvärderingsmetod. Genomförandet går ut på att skapa en teori avseende 
programmets användning, här har vi delvis tagit fasta på Flygare & Johanssons (2016) 
programteoretiska beskrivning av Friendsprogrammet. Denna teori används senare i samband 
med vår utvärdering för att undersöka hur programmets förutsättningar och åtgärder ligger i 
linje med de teoretiska resonemangen (Rogers, 2011; Sandberg & Faugert, 2012). Det innebär 
att studien förhåller sig induktivt, det vill säga att empirin är hypotesgenererande, vilket enligt 
Bryman (2011), Kvale och Brinkmann, (2014) och Ryen (2004) lämpar sig för kvalitativ 
forskning. Genom insamlat material har en jämförelse gjorts mellan Friendsprogrammets 
önskvärda utfall (tabell 1) och Storstadsskolans verkliga utfall (tabell 3), för att på så sätt se 
vilka av dessa som har uppnåtts samt om “hela-skolan-ansatsen” uppnås.  
 
Teoretisk tolkning 
I ytterligare ett steg har en analys genomförts utifrån teoretiska begrepp för att beröra yttre 
förutsättningar som kan komma att påverka programmet. Strandberg och Faugert (2012) 
beskriver att det kan finnas så kallade stödjande strukturer vilka existerar under programmets 
kontroll, samt andra yttre omständigheter som kan påverka programmet, men som är utanför 
dess kontroll. Sådana omständigheter, som möjligt kan påverka programmets effekter, är 
struktur, kultur och ledarskap. Dessa förhållanden berörs inom organisationsteorin, vilken har 
använts för den teoretiska tolkningen (jfr Ahlström, 2009). Organisationsteorin lyfter även hur 
makt ständigt verkar inom strukturen, kulturen och ledarskapet och har därför utgjort ytterligare 
ett paradigm i denna studie, det vill säga den teoretiska ram inom vilken tolkning och förståelse 
för det empiriska materialet skett (jfr Ahlström, 2009; Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
4.6 Etiska aspekter 
Föreliggande studie har genom hela genomförandet följt olika etiska riktlinjer i syfte att 
uppfylla de fyra forskningsetiska krav som Vetenskapsrådet (2002) fastställer. Dessa fyra krav 
innefattar information, samtycke, konfidentialitet och nyttjande. Informationskravet lägger 
fokus vid att forskaren ska ge de som berörs av forskningen information om forskningens syfte. 
Det andra kravet, samtyckeskravet, innebär att de som deltar i undersökningen har 
självbestämmanderätt över sin medverkan, vilket innebär att deltagarna när som helst under 
genomförandet har möjligheten att avsluta sitt deltagande. Konfidentialitetskravet, det tredje 
kravet, avser principen att all information om deltagarna ska behandlas konfidentiellt samt 
förvaras på ett sådant ställe att ingen obehörig kan komma åt dem. Det fjärde, och sista kravet, 
nyttjandekravet handlar om att de uppgifter som samlats in under genomförandet endast 
kommer att användas i det syfte som är aktuellt för genomförandet av den aktuella studien (a.a.; 
Kvale & Brinkmann, 2014). Även undersökningens konsekvenser och forskarens roll har tagits 
i beaktande inför genomförandet av studien. Konsekvenserna menar Kvale och Brinkmann 
(2014) måste bedömas i syfte att säkerställa att konsekvenserna, eller risken för att deltagarna 
ska lida skada av undersökningen, blir så små som möjligt. Forskaren är enligt författarna 
skyldiga att göra detta övervägande, inte enbart för deltagarna i sig, utan för den större gruppen 
som de representerar. Också forskarens roll i genomförandet av en studie bör ifrågasättas, detta 
eftersom det är forskarens integritet som är avgörande för hur den vetenskapliga kvaliteten och 
hållbarheten för studien kommer att se ut i och med de etiska beslut som tas (a.a.). 
 
I föreliggande studie har Vetenskapsrådets (2002) fyra principer/krav samt Kvale och 
Brinkmanns (2014) frågor kring konsekvenser och forskarens roll tagits i beaktning genom att 
på förhand ge information om studiens syfte till deltagare i ett informationsbrev (se Bilaga 1). 
Intervjupersonerna fick vid intervjutillfällena lämna samtycke till sitt deltagande i 
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undersökningen samtidigt som de blev informerade om sin rätt att när som helst avsluta sitt 
deltagande. Deltagarna informerades också vid dessa tillfällen om konfidentialitets- och 
nyttjandekravet. Konsekvenserna har kontinuerligt diskuterats mellan oss författare i syfte att 
se till så att deltagarna och den större grupp de tillhör och representerar hela tiden skyddas från 
att ta skada av studien. Likaså har vi kontinuerligt skiljt egna tankar och åsikter från våra roller 
som författare i syfte att hålla undersökningen neutral i sitt genomförande (jfr Vetenskapsrådet, 
2002; Kvale & Brinkmann, 2014). Vidare etiska reflektioner kring studiens tillvägagångssätt 
och genomförande har även gjorts och presenteras i avsnittet nedan (Metodreflektion). 
 
4.7 Metodreflektion 
Giltighet, Tillförlitlighet och Generaliserbarhet 
Giltighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet är enligt Bryman (2011, s. 352) “olika slags mått 
på den kvalitet, stränghet och mer generella forskningspotential som uppnås på grundval av 
vissa metodologiska och ämnesmässiga konventioner och principer”. Dessa tre tillsammans 
visar således hur sanningsenlig, hur replikerbar och hur generaliserbar en forskningsstudie är i 
relation till de metodologiska val som forskaren gjort inför genomförandet av den (jfr Kvale & 
Brinkmann, 2014). Nedan följer mer utvecklade resonemang och diskussioner kring vardera 
metodrubrik. 
 
Urval 
Utifrån den urvalsmetod som använts har det i efterhand konstaterats att den avgränsning som 
gjordes var något snäv eftersom vi ställde krav på både skolans årskurser och dess lokalisering, 
men också gällande de intervjupersoner vi önskade få kontakt med. I efterhand kan vi se hur de 
krav som ställdes gällande skolans årskurser och lokalisering kan ha varit överflödiga och inte 
nödvändiga för att besvara syftet. Det kan tänkas att om vi i första hand hade kontaktat de 
personer vi strävade genomföra intervjuerna med istället för att först kontaktat skolledning, 
hade vårt slutgiltiga urval kunnat se annorlunda ut. Urvalet hade i och med en direkt kontakt 
blivit ett tydligare målstyrt urval. Om urvalet genomförts på detta sätt och vi därigenom lyckats 
få tag i deltagare till det ursprungliga syftet, hade vi troligen inte heller behövt revidera studiens 
syfte. Det kan däremot tänkas att en sådan process ändå givit liknande resultat, fast “bakvänt”, 
eftersom det i slutändan ändå hade krävts att skolledning skulle behöva godkänna att skolan 
och dess personal deltar i undersökningen. Således kan det även anses etiskt inkorrekt att inte 
kontakta skolledning i första hand. Urvalet hade också kunnat se annorlunda ut om inga 
begränsningar funnits i det första steget, t.ex. om inga andra examensarbeten skrevs utifrån 
samma uppdrag hade vi haft ett större upptagningsområde än det som blev aktuellt. 
 
På grund av att urvalet skyddas av ett konfidentialitetskrav försvårar detta även reproduktion 
av studien (jfr Vetenskapsrådet, 2002). Att studien går att reproducera av andra forskare vid 
andra tillfällen och ändå visa samma resultat är nödvändigt för det Kvale och Brinkmann (2014) 
beskriver som en hög tillförlitlighet. Det kan antas att eftersom att studien syftar skapa 
förståelse snarare än att förklara, blir detta också något som försvårar replikerbarheten. Likaså 
att studien utgår från kontextuella förhållanden som är specifikt knutna till Storstadsskolan, 
som också skyddas av konfidentialitetskravet, utgör ett hinder för replikerbarheten. 
 
Datainsamlingsmetod 
Ett alternativ till ovanstående utformning av intervju hade varit att avslöja studiens syfte i 
efterhand (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta tillvägagångssätt tar dock inte i lika stor 
utsträckning hänsyn till de etiska information- och samtyckeskraven (a.a.). Det är av den 
anledningen detta alternativ valdes bort. Att en av intervjuerna genomfördes via telefon 
medför  också viss problematik eftersom telefonintervjuer inte är något som vanligtvis används 
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vid genomförandet av en kvalitativ studie (jfr Bryman, 2011). Telefonintervjuer kan t.ex. 
drabbas av tekniska problem vid inspelning av samtalet och därför sågs genomförandet 
noggrant över innan inspelningen, bland annat så testades inspelningsutrustningen i ett annat 
telefonsamtal, vilket genererade justeringar så som volyminställningar (jfr a.a.). En 
telefonintervju innebär dock att intervjuaren går miste om intervjupersonens kroppsspråk samt 
att intervjupersonen har större möjlighet att “slippa undan” intervjun eftersom möjligheten att 
lägga på telefonen alltid finns. Som intervjuare vid en telefonintervju går man också miste om 
miljön som intervjupersonen befinner sig i (Krag Jacobsen, 1993). Intervjumetoden via telefon 
valdes trots detta på grund av att tiden för det planerade intervjutillfället inte räckte till, samt 
att intervjupersonen var svår att boka in en annan tid med. Telefonintervjun underlättade dock 
risken för andra omständigheter så som resväg och bokning av lokal för intervjun. 
 
Återigen bör frågan om studiens replikerbarhet tas upp och ifrågasättas eftersom möjligheten 
att göra om studien med samma resultat, av annan undersökare och vid annat tillfälle, hindras 
på grund av konfidentialitetskravet (jfr Kvale & Brinkmann, 2014; Vetenskapsrådet, 2002). 
Eftersom intervjupersonerna, som nämnts, skyddas av konfidentialitetskravet kan alltså inte 
andra forskare heller genomföra intervjuer med dessa, och därför inte heller komma fram till 
samma resultat, trots tillgång till samma intervjuguide (se Bilaga 1). Det kan även tänkas att på 
grund av att intervjuer är den insamlingsmetod som valts kan studiens giltighet komma att 
påverkas. Giltighet inom samhällsvetenskaplig forskning syftar till om metoden som beskrivits 
undersöker det den påstår sig undersöka (Kvale & Brinkmann, 2014). En risk vid intervjuer är 
att man under intervjun “svävar” ifrån ämnet och på så sätt inte heller undersöker det som syftet 
är att undersöka. Trots att denna studie använt sig av en semistrukturerad intervjumetod för att 
minimera denna risk, finns den ändå kvar och kan därför också påverka studiens giltighet. I 
ytterligare ett steg kan det tänkas att om denna studie inte varit av kvalitativ art, utan t.ex. varit 
en kvantitativ enkätundersökning med all personal på alla skolor med ett aktivt Friendsprogram, 
så hade möjligheten att reproducera undersökningen varit större. En högre tillförlitlighet, 
tillsammans med med den giltighet en kvantitativ undersökning skulle innebära, kan det vidare 
tänkas att även studiens generaliserbarhet skulle öka (jfr Kvale & Brinkmann, 2014). 
 
Efter genomförda intervjuer upplevde vi däremot att intervjupersonerna var ”svårpratade” och 
trots användandet av uppföljningsfrågor för att utveckla intervjupersonernas svar upplever vi 
att det fortfarande var svårt att få mer djupgående reflektioner från dem. En anledning till detta 
kan vara att intervjupersonerna ofta stannade kvar eller återkom till specifika ämnen, t.ex. 
huruvida utbildningen var användbar. Vi upplever med grund i detta att vi kan ha gått miste om 
andra viktiga aspekter, så som hur annan personal än lärare är delaktiga i arbetet mot mobbning 
och kränkningar utöver deltagandet i utbildningen. Ytterligare en anledning till dessa brister 
kan vara att vi som intervjuledare inte strukturerat intervjun tillräckligt, vi hade t.ex. kunnat 
avbryta när vi upplevde att intervjupersonerna gled ifrån frågan. Detta kan också tänkas vara 
en följd av att vi inte har någon större erfarenhet av att genomföra intervjuer och att det därmed 
kan ha skapat osäkerhet hos oss som moderatorer. 
 
Bearbetning & Analysmetod 
I föreliggande studie har samtliga intervjuer transkriberats för att öka studiens giltighet. Kvale 
och Brinkmann (2014) beskriver hur giltighet i vardagligt språkbruk syftar till sanningen, 
riktigheten och styrkan i ett yttrande som en individ gör. Genom att kunna gå igenom det 
empiriska materialet flera gånger minskar vår egen tolkning av vad intervjupersonerna faktiskt 
uttryckt. Vidare tolkning av materialet har grundats i organsationsteoretiska begrepp, men även 
kompletterats med begreppet makt utifrån andra sammanhang, exempelvis från Foucault 
(2003). En giltig slutsats kommer vidare från giltiga argument vilka är hållbara, välgrundade, 
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försvarbara, vägande och övertygande (Kvale & Brinkmann, 2014). I föreliggande studie kan 
giltigheten här styrkas eftersom det empiriska materialet tolkats utifrån relevanta teorier ur flera 
olika perspektiv, genom att ha inhämtat information kring dem från olika författare, i syfte att 
skapa en så bred grund som möjligt för oss att tolka utifrån. Genom att analysera det empiriska 
materialet utifrån dessa begrepp förstärker vi som författare också de yttranden som 
intervjupersonerna gör, vilket också gör att vi styrker giltigheten i dem (jfr a.a.). Det bör 
däremot belysas att det är vi som författare som utgjort vår egen grund för tolkning och vidare 
valt ut vad vi ska tolka, vilket kan medföra att andra perspektiv som också kan ha varit relevanta 
för studien har fallit bort. 
 
Innan beslut om att använda den programteoretiska utvärderingsmetoden togs, övervägdes även 
att använda andra utvärderingsmetoder (jfr Sandberg & Faugert, 2012). Den programteoretiska 
utvärderingsmetoden valdes utifrån att den beaktar mekanismer som kan påverka programmets 
resultat (jfr a.a.). Om en annan utvärderingsmetod använts hade studien sannolikt genererat ett 
annat resultat. 
 
Slutligen bör även generaliserbarheten av studiens resultat lyftas. Generaliserbarhet syftar 
enligt Kvale och Brinkmann (2014) till huruvida resultaten av studien är av enbart lokalt 
intresse eller om de kan överföras till andra kontexter, situationer eller undersökningspersoner. 
Eftersom denna studie syftar till att utvärdera Friendsprogrammets “hela-skolan-ansats” vid 
Storstadsskolan för att öka förståelsen av denna del av programmet är resultaten främst av lokalt 
intresse. Resultaten kan vidare tänkas användas för att utveckla Friendsprogrammet och på så 
sätt bidra till ett större sammanhang. 
 

5. Resultat & Analys 
I följande avsnitt kommer en analys genomföras med grund i den programteoretiska modell 
som tidigare presenterats (se tabell 1). Den programteoretiska modellen utgör även upplägget 
för avsnittet och utformandet av rubriksättning. 
 
Föreliggande studie har undersökt huruvida personal vid Storstadsskolan arbetar utifrån en 
“hela-skolan-ansats” i deras arbete mot mobbning och kränkningar. Avsnittet nedan redovisar 
om en ”hela-skolan-ansats” uppnås utifrån Friendsprogrammets syfte och mål med ansatsen. 
Detta genom att undersöka programmets insatser och om de genererat önskvärda resultat, vilka 
i sin tur ska bidra till att uppnå en ”hela-skolan-ansats”. Vidare undersöks även vilka 
mekanismer som kan påverka dessa resultat. Avslutningsvis presenteras Storstadsskolans 
resultat i en sammanfattande tabell (tabell 3) under rubriken 5.3 Slutsats, där besvaras även 
studiens frågeställningar. 
 
5.1 Aktörer & Insatser 
Vid Storstadsskolan sker arbetet mot mobbning och kränkningar med hjälp av en grupp 
friendsansvariga vuxna och friendsrepresenterande elever, samt med hjälp av ett elevhälsoteam 
(EHT-teamet). Storstadsskolans arbetslag är konstruerade efter årskurs (6:an, 7:an, 8:an och 
9:an) och utifrån dessa finns två friendsansvariga vuxna, vilka ansvarar för gruppen 
friendsrepresenterande elever med två elever från varje klass (personlig kommunikation, 
skolledare, lärare 2 & 3). En av Storstadsskolans skolledare menar att engagemanget gällande 
arbetet mot mobbning och kränkningar hos eleverna i högre årskurser, särskilt i årskurs nio, 
generellt sett dalar varje år och ger en beskrivning av vad hen tror fenomenet beror på: 

 
Framförallt i de äldre årskurserna, särskilt i nian, det händer något i nian med engagemanget, men det i 
sig behöver inte betyda att årskursens klimat försämras, det är väl bara det att de som är engagerade av 
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eleverna, det har vi sett som en trend, inte är lika engagerade. Jag kan till viss del förstå det i och med att 
de har väldigt mycket fokus på skola då det är sista året innan de ska till gymnasiet. (Skolledare) 
 

Lärare 2 och 3 instämmer i detta och beskriver vidare hur problemet lösts genom att alternera 
vilka som ska verka som elevrepresentanter. De menar att fler av eleverna på så sätt får pröva 
att vara friendsrepresentanter och den vuxna friendsgruppen på skolan får då också fler 
inblickar i situationen på skolan eftersom olika elever ser och hör olika saker. 

 
Det finns i varje årskurs vanligtvis ansvariga elever som är Friendsare (…) men det fick inte vi tag i, 
varken i åttan eller i nian och därför har vi löst det så att man alternerar och man får prova på och det 
finns många fördelar vad jag har sett, precis som Lärare 3 säger, man ser olika saker beroende på vem 
man är och vilka man hänger med och dessutom så får man också mer ”input” och mer information om 
det är så att någon utsätts för något eller att någon är ensam, för om fler ser det så blir det på något sätt 
mer sanning. (Lärare 2) 
 

Storstadsskolan har även personal som kontinuerligt går trygghetsvandringar vid skolans 
riskområden, så som vid skåphallar och toaletter. Det finns även två rastvärdar som arbetar i 
skolans kaféverksamhet och som finns där för eleverna under rasterna (personlig 
kommunikation, skolledare & lärare 1). 
 
Syftet med dessa friendsansvariga vuxna är enligt intervjuad skolledare att kontinuerligt träffas 
på möten för att tillsammans diskutera förebyggande arbete samt det som sker här och nu, ”det 
är ju en form av trygghetsteam, som då träffas på kontinuerliga möten också. Men de pratar ju 
både förebyggande och på det som sker här och nu”. De friendsrepresenterande eleverna är 
delaktiga i detta förebyggande arbete genom att verka som synliga förebilder som trivs på 
skolan, samt genom att engagera andra elever i det förebyggande arbetet. Eleverna träffas också 
kontinuerligt med de vuxenansvariga för att diskutera likabehandlingsfrågor, t.ex. hur 
situationen på skolan ser ut i dagsläget. Skolledaren uppger dock att ingen av dessa grupper har 
något ansvar för att lösa situationer, ”de har inget huvudansvar för (…) att nu ska de lösa 
situationen”. Hen menar att ansvaret snarare ligger hos EHT-teamet eftersom de har mer 
professionella kunskaper inom detta. Vidare beskriver skolledaren att EHT-teamet består av 
skolledare, kurator, skolsköterska, speciallärare och studievägledare. Kurator, skolsköterska 
och studievägledaren också ansvariga för kommunikationen med arbetslagen. Dessa tre träffar 
veckovis de olika arbetslagen för att bland annat diskutera elevärenden som de sedan tar med 
sig tillbaka och diskuterar vidare samt hanterar med resterande medlemmar i EHT-teamet 
(personlig kommunikation, skolledare). Lärare 1 är däremot av uppfattningen att det är teamet 
med de vuxna friendsansvariga som arbetar med att hantera och lösa situationer av mobbning 
och kränkningar. Lärare 1 beskriver t.ex. hur mer allvarliga situationer hanteras i den vuxna 
friendsgruppen genom att “man pratar ihop hela gruppen och upprättar en handlingsplan hur 
man ska gå till väga”. Lärare 2 anser att syftet med gruppen vuxna friendsansvariga är otydligt, 
hen beskriver hur mötena varken varit regelbundna eller strukturerade och att de ansvariga är 
osäkra på vad som ska tas upp, ”alltså grejen är det att det är inte så tydligt vad vi gör där (…). 
De mötena har inte blivit superbra eftersom dels så kommer de oregelbundet och vi vet inte 
riktigt vad vi ska ta upp”. Lärare 2 och 3 menar dock att arbetet i den vuxna friendsgruppen 
mer fokuserar på förebyggande frågor eftersom det sällan förekommer situationer med 
mobbning eller kränkningar på skolan. Att det sällan förkommer situationer med mobbning 
eller kränkningar på skolan bekräftas även av resterande intervjupersoner samt av 
kartläggningsresultatet, där 80 procent av eleverna uppgett att de inte blivit utsatta för 
kränkningar av annan elev under det senaste året (Friends kartläggningsresultat, 2015). 
 
Storstadsskolan har sedan en längre tid tillbaka arbetat med Friends och deras metoder och 
insatser mot mobbning och kränkningar. De har, för inte så länge sedan, också inlett ett nytt 
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samarbete med Friends eftersom skolan genomgått en omorganisering. På grund av logistiska 
skäl delar årskurs sex numera biträdande rektor med högstadiet (årskurs 7-9). Årskurs sex har 
tidigare arbetat med likabehandlingsfrågor men på ett annorlunda sätt jämfört med hur det 
bedrivits på högstadiet, och av den anledningen valde skolledningen att introducera även 
årskurs sex genom att påbörja Friendsprogrammet på nytt (personlig kommunikation, 
skolledare). Intervjuad skolledare menar också att den friendsutbildning personal i årskurs 7-9 
tidigare genomgått inte är likvärdig med den som ges idag, detta eftersom Friendsprogrammet, 
samt Stiftelsen Friends, har genomgått förändringar. Syftet med att återigen införa 
Friendsprogrammet i årskurserna 6-9 menar skolledaren är att all personal på skolan ska få 
samma utbildning och därmed också samma förutsättningar för att upptäcka mobbning och 
kränkningar. Den utbildning Friendsprogrammet bistod med innefattade bland annat 
föreläsningar och övningar/verktyg. I en föreläsning, vilken all personal vid Storstadsskolan 
deltog i, definierades diskriminering och kränkning, samt hur dessa skiljer sig åt. I 
föreläsningen presenterades också kartläggningsresultatet på skolan (personlig kommunikation, 
lärare 1, lärare 2 & skolledare). Mentorer, samt en del andra lärare, har även genomgått en 
mentorsutbildning där de tilldelades övningar och verktyg att arbeta med för att förebygga 
mobbning och kränkningar (personlig kommunikation, lärare 1 & lärare 2). 
 
5.2 Utfall av Friendsprogrammet 
Följande analys och rubriksättning utgår, som tidigare nämnt, från de utfall som 
Friendsprogrammet avser uppnå (se tabell 1). I analysen undersöks utifrån teoretiska 
resonemang även vilka faktorer/mekanismer som kan tänkas påverka de empiriska resultaten. 
 
Ökad kunskap och kompetens 
Resultaten påvisar att all skolpersonal, enligt intervjupersonerna, informerats om skillnader 
mellan en kränkning och diskriminering i samband med den föreläsning/de föreläsningar 
personalen fått, “det var (...) en presentation om skillnaden mellan diskriminering och 
kränkning” (lärare 2). Detta indikerar att Friendsprogrammets mål om att ge skolpersonalen 
ökade kunskaper om orsaker, former och förekomst av diskriminering och kränkande 
behandling, samt diskrimineringsgrunder har uppnåtts (se tabell 1). Ett annat mål 
Friendsprogrammets har är att arbetet ska resultera i ökad kompetens kring normkritik och 
genuspedagogik, samt ökad kunskap kring rättigheter och skyldigheter (se tabell 1). Huruvida 
detta resultat har uppnåtts eller inte framgår dock inte av det empiriska materialet, eftersom det 
med hänsyn till studiens syfte inte berördes under intervjutillfällena. De lärare som intervjuats 
och genomgått utbildningen påvisar även olika uppfattningar om hur effektiv utbildningen 
varit, bland annat säger lärare 2 att: “jag tyckte väl inte att det gav någonting alls för det skapar 
ingen samsyn om hur man ska hantera situationer, det kanske kan ge något förbyggande men 
det är också något som jag kan googla upp själv, helt gratis”. Lärare 3 anger liknande 
uppfattningar som lärare 2 angående de verktyg och övningar som utbildningen bidragit med 
och menar att “de kunde man hitta på själva eller så har man träffat på dem på något annat 
ställe”, samt att den utbildning som hen menar inte gett någonting är den allmänna – den riktad 
till all personal på skolan. En annan lärare menar däremot att dessa övningar eller verktyg som 
utbildningen bistått med är något som hen aktivt kunnat applicera som ett förebyggande medel 
i den klass som hen är mentor åt (lärare 1). Den intervjuade skolledaren uppger att hen är 
medveten om sina lärares olika uppfattning av utbildningen och anser själv att “den kunde legat 
på lite högre nivå”. Vidare menar hen att mycket av det som framkommit under utbildningen 
har personalen redan diskuterat tillsammans med skolledningen. Att lärarna har olika 
uppfattningar om vad utbildningen bidragit med kan tänkas bero på lärarnas tidigare kunskaper 
och erfarenheter, t.ex. har lärare 2 och 3 arbetat en längre tid på skolan än vad lärare 1 har. 
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Ahlström (2009) beskriver hur alla organisationer har en struktur som lägger grunden för hur  
de är tänkta att fungera. I det aktuella fallet utgör Storstadsskolan organisationen, vars struktur 
för arbete mot mobbning och kränkningar regleras av olika styrdokument som bland annat 
läroplan och Friendsprogrammet. Friendsprogrammet har, som tidigare nämnts, nyinförts på 
skolan vilket inneburit att målen och riktlinjerna för programmet i viss mån reviderats. För 
personalen på Storstadsskolan har detta inneburit nya mål och riktlinjer att förhålla sig till samt 
att de behövt genomgå en ny utbildning, vilken de tre intervjuade lärarna uttryckt olika 
uppfattningar om. Ahlström (2009) förklarar vidare att begreppet kultur innefattar hur olika 
individer uppfattar omvärlden och hur den organisatoriska kulturen beskriver hur en 
organisation hanterar förändring. Författaren lägger också tyngd vid att en organisatorisk kultur 
kan ha flera kulturer inom sig och att kulturen är något som är föränderingt i samband med 
strukturella förändringar och att förändringsprocessen är något som kan ta lång tid. Det vi kan 
se på Storstadsskolan är att de, som nyligen nämnts, genomgått en strukturell förändring och 
därmed kan det även tänkas att den organisatoriska kulturen är på väg att förändras. Kultur och 
struktur är således något som står i nära relation till varandra (a.a.). I relation till antagandet om 
att lärarnas olika uppfattningar om huruvida utbildningen från Friendsprogrammet var givande 
kan det därför tänkas att detta beror på att kulturen på skolan inte hunnit med den strukturella 
förändringen som skolan nyligen genomgått. Baserat på de olika uppfattningarna som lärarna 
har, det vill säga att lärare 1 anser utbildningen som nyttig och användbar medan lärare 2 och 
3 uttryckte att den inte gav tillräckligt, kan det antas att de besitter olika kulturella åsikter, 
underordnade den organisatoriska kulturen. Ahlström (2009) beskriver hur “överlevnaden” av 
en tidigare kultur kan bero på personals olika utbildningsnivåer eller ledarskap, i det här fallet 
är det högst troligt att det beror på lärarnas olika erfarenheter och tidigare kunskaper av arbete 
mot mobbning och kränkningar. 
 
Resultatet tyder även på att intervjuad skolpersonal hade olika förväntningar på vad 
Friendsprogrammets utbildning skulle bidra med. Lärare 2 och 3 uppger t.ex. att de önskade att 
Friendsprogrammet skulle bidra med mer handfasta verktyg för huruvida situationer kan 
hanteras och lösas. Lärare 3 jämför hur friendsutbildningen varit tidigare; “Första gången vi 
hade en utbildning (...) så var det samtalsteknik, hur man samtalar med eleven, lite mer 
handfasta tips och ett mindre sammanhang där man är mer konkret. Jag känner att jag saknar 
det”. Utbildningen tillgodosåg däremot de förväntningar lärare 1 hade, som menar att 
utbildningen bidrog med användbara verktyg, “sådana här samarbetsövningar och sådant har 
vi fått, flera verktyg att använda oss av“. Detta visar således att lärarna har olika förväntningar 
av Friendsprogrammet, vilket kan vara ytterligare ett resultat av att deras uppfattning om 
utbildningens effekt skiljer sig åt. Att skolpersonalen ska få den kompetensutveckling som 
krävs för att kunna genomföra sitt arbete regleras i Skolverkets läroplan (2015) och är vidare 
rektorns ansvar att tillgodose. Samtidigt menar intervjuad skolledare att Friendsutbildningen 
tilldelades personalen för att ge dem kompletterande kunskaper för annat likabehandlingsarbete 
som skolan bedriver. Utifrån skolledarens mål och det som Friendsprogrammet erbjuder kan vi 
se att lärarna tilldelats dessa kunskaper, däremot kan det tänkas att när skolpersonalen önskar 
andra kunskaper, likt detta fall, kan det bli svårare för Friends att bistå skolpersonalen med det 
de anser sig behöva. 
 
Att personalen inte upplever sig få sina förväntningar, i och med utbildningen, tillgodosedda 
kan vara ett tecken på att kommunikationen gällande skolledningens syfte med användningen 
av Friendsprogrammet, brister. Detta kan vidare även vara ett tecken på att ledarskapet vid 
skolan inte är helt tydligt. Abrahamsson och Aarum Andersen (2005) menar att ledarskap är 
centralt inom en organisation för att kunna skapa struktur när en grupp individer arbetar 
tillsammans för att uppnå ett mål. I aktuellt fall kan vi anta att skolledaren skulle vara ledaren 
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och att det skulle vara hens uppgift att strukturera arbetet vid nyinförandet av 
Friendsprogrammet, t.ex. genom att kommunicera till sin personal vilket som var syftet med 
användandet av programmet. Om skolledaren informerat sin personal om syftet med 
programmet kan det tänkas att resultatet, avseende vad utbildningen skulle bidra med, hade 
kunnat se annorlunda ut eftersom skolpersonalen då fått samma information och därmed ett mer 
gemensamt sätt att se på programmet. Ett gemensamt synsätt menar Lindkvist m.fl. (2014) är 
en förutsättning för att en organisation ska fungera. 
 
Gemensamma åtgärder  
Av det empiriska materialet framgår, enligt intervjupersonerna, att personal på Storstadsskolan 
använder sig av olika tillvägagångssätt vid hantering av situationer med mobbning eller 
kränkningar. Lärare 1 beskriver t.ex. hur mer allvarliga situationer hanteras av den vuxna 
friendsgruppen, “man pratar ihop hela gruppen och upprättar en handlingsplan hur man ska 
gå tillväga och sen intervjua de här personerna som är berörda (...) deras syn på det hela”. I 
och med detta menar hen att man kan få till en medling mellan de berörda parterna, samt att 
kontakt med ledningspersonal tas vid behov. Intervjuad skolledare menar dock att hantering av 
situationer inte är den vuxna friendsgruppens ansvar, hen beskriver istället hur skolan arbetar 
utifrån ett kränkningsanmälansystem. 

 
Vi har ju ett system där vi gör kränkningsanmälan och det är inom kommunen ett stort system där 
kränkningsanmälan görs. Den görs av den personal som har sett det eller fått information om det, så att 
det ligger inte på bara en mentor eller så där, utan det är den som har upptäckt det. (Skolledare) 
 

Skolledaren beskriver vidare att systemet är utformat av huvudman för att kommunens skolor 
ska kunna arbeta på ett likvärdigt sätt gentemot situationer med mobbning och kränkningar. 
Enligt skolledaren inleds processen med att den personal som uppmärksammat problematiken 
gör en kränkningsanmälan som når rektor och biträdande rektor. I denna anmälan beskriver 
anmälaren också vad som redan har gjorts, oftast menar skolledaren, har anmälaren redan 
påbörjat arbetet genom t.ex. kontakt med föräldrar, berörda elever och även skolledningen. För 
att lösa situationen utser sedan skolledningen en utredningsansvarig, vilket oftast är skolans 
kurator, som bedriver arbetet tillsammans med mentor eller undervisande lärare, beroende på 
situationen och vem eleverna känner sig trygg med. Lärare 2 och 3:s beskrivning av hanteringen 
vid situationer där mobbning och kränkningar uppstått liknar den som skolledaren redogjort. 
Lärare 2 och 3 exemplifierar under intervjun en situation där de i första hand samtalat med 
berörda elever för att få en realistisk bild av vad som uppstått. I ett andra skede kontaktade 
lärarna skolledning och även kurator, arbetslagsledare och ytterligare en lärare blandades in. 
Slutligen hanterades problematiken av skolledning och arbetslagsledaren som samtalade med 
eleverna. Ovanstående beskrivningar från intervjuad skolpersonal indikerar att personal vid 
Storstadsskolan inte hanterar situationer med mobbning och kränkningar utifrån gemensamma 
åtgärder, vilket är ytterligare ett av Friendsprogrammets mål. 
 
Resultaten ovan indikerar utifrån skolledarens redogörelse att det föreligger en struktur i 
hanteringen av situationer med mobbning och kränkningar. Ahlström (2009) beskriver hur en 
struktur är till för att förklara och tydliggöra hur en organisation ska fungera. Systemet för 
anmälan av kränkningar kan därför antas vara en del av organisationens struktur eftersom den 
avser beskriva hur personal på skolan bör agera när en situation med mobbning och/eller 
kränkningar uppstår (jfr a.a.). Huruvida denna struktur fungerar som avsett är något som bör 
ifrågasättas på grundval av att lärare 1:s beskrivning av denna hantering betydligt skiljer sig 
från tillvägagångssättet inom denna struktur. Börjesson och Rehn (2009) menar att för att kunna 
upprätthålla en struktur krävs att arbetet överses av en ledare. Att vara ledare innebär också att 
inneha makt, t.ex. genom att ledaren eller personen med auktoritet fungerar som en övervakare 
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och någon som ser till att arbetet är på rätt väg (jfr Foucault, 2003; Swärd & Starrin, 2006). I 
aktuellt fall är det framförallt skolledarna som besitter makt utifrån en hierarkisk struktur, 
eftersom det är dem som är de överordnade ledarna vilka bland annat övervakar t.ex. att arbetet 
mot mobbning och kränkningar sker framgångsrikt (jfr Swärd & Starrin, 2006). Skolledarna 
tilldelas även denna makt i och med det ansvar de har att övervaka t.ex. att läroplanens mål och 
riktlinjer efterföljs (jfr Skolverket, 2015b). Ledarskap handlar vidare inte enbart om att ta beslut 
och styra över medarbetare utan även om att vägleda dem, t.ex. i arbetet mot mobbning och 
kränkningar (jfr Lindkvist m.fl., 2014). I detta fall blir ledarskapet väsentligt för att engagera 
och motivera Storstadsskolans personal i arbetet för att förebygga och motverka mobbning och 
kränkningar, vilket i sin tur är viktigt för att kunna upprätthålla strukturen. 
 
För att kunna upprätthålla en fungerande struktur behöver även personalen vid Storstadsskolan 
vara engagerade i ett gemensamt ändamål, sträva efter samma resultat och arbeta utifrån samma 
tillvägagångssätt (jfr Lindkvist m.fl., 2014). I det aktuella fallet arbetar Storstadsskolans 
personal till synes för ett gemensamt ändamål och mot samma resultat; att förebygga och 
motverka mobbning och kränkningar på skolan. Strukturen för arbetet sätts dock i obalans i och 
med personalens olika tillvägagångssätt, vilket också indikerar att det föreligger en bristande 
samsyn och ett bristande gemensamt förhållningssätt för hantering av dessa situationer på 
Storstadsskolan. Trots olika tillvägagångssätt kan det antas att personalen på Storstadsskolan 
uppmärksammar och vidtar nödvändiga åtgärder för att motverka alla former av diskriminering 
och kränkande behandling i enlighet med vad som stadgas i Skolverkets läroplan (2015b).  
 
Vikten av att samverka för att skapa en god skolmiljö regleras även den i Skolverkets läroplan 
(2015b). Lärare 3 beskriver att “sen är ju skolledaren så tillgänglig att man kan prata med hen, 
vad man känner och så”, vilket kan tyda på att skolledaren är öppen för samverkan med sin 
personal i arbetet mot mobbning och kränkningar. Enligt Lindkvist m.fl. (2014) är det viktigt 
att personalen upplever ett positivt förhållande till sin ledare för kunna nå ett mer effektivt 
arbete, vilket ovan beskrivning av skolledaren tyder på. För att vidare effektivisera individers 
arbete, i detta fall hur personalen kan arbeta utifrån ett gemensamt förhållningssätt,  krävs också 
disciplin vilket i detta fall skulle kunna vara riktlinjer eller rutiner som reglerar arbetets syfte 
och tillvägagångssätt (jfr Foucault, 2003). På Storstadsskolan kan det ur empiriskt material 
urskiljas att friendsgrupperna har kontinuerliga sammankomster och det kan därför antas att 
skolan har rutiner för dessa. Det kan däremot antas att rutiner och riktlinjer för arbetets 
utformning saknas eftersom en lärare, som tidigare nämnts, uppger att de inte vet vad som ska 
tas upp vid dessa sammankomster, samt att intervjuad skolpersonal uppger olika syften för 
gruppens arbete (skolledare, lärare 1, 2 & 3). Vidare har Storstadsskolan nyligen utformat en 
likabehandlingsplan i enlighet med Skollagen 6 kap. 8 §. Lärare 2 menar dock att den inte är 
tillräckligt handfast, trots att den beskriver väldigt mycket; “det är ju inte så att man kan läsa 
den och sen veta precis vad jag ska göra”. Samma lärare uttryckte också att hen hade 
förhoppningar om att Friends skulle bidra med exempel på rutiner och riktlinjer för 
likabehandlingsarbete, detta så att skolan sedan skulle kunna utfärda ett sådant kompletterande 
underlag. Det framkommer även ur det empiriska materialet att skolledningen lyssnat till 
skolpersonalens önskemål, t.ex. beskriver lärare 1 att “de informerar hela tiden om det har skett 
någon förändring eller frågar oss om vi tycker att det ska vara någon förändring i 
likabehandlingsplanen”. Hen fortsätter även med att beskriva hur skolledningen reviderat 
likabehandlingsplanen efter personalens synpunkter. Intervjuad skolledare berättar också att 
trots att det var rektorn som fattade beslut om att införa Friendsprogrammet så diskuterades det 
före införandet både i skolledningsgruppen och tillsammans med personalen, ”det är ju 
någonting som vi har diskuterat både i skolledningsgruppen och tillsammans med personalen”.  
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Samsyn och ett gemensamt förhållningssätt avseende arbetet mot mobbning och kränkningar 
är vidare förutsättningar för att Friendsprogrammets insatser ska fungera (Friends, u.å.c.; tabell 
1). Friendsprogrammets utbildning ska hjälpa skolan att utveckla detta genom att under 
utbildningen diskutera just samsyn, förhållningssätt och åtgärder (a.a.). Det empiriska 
materialet påvisar dock brister inom detta område, vilka kan identifieras när lärare 2 uttrycker 
att: 

 
Det var ingen som presenterade varför vi var där eller vad det här mötet skulle gå ut på och det blev en 
väldigt stor frustration för alla de inblandade och då ställde jag frågan “Finns det någon mall eller vision 
som Friends jobbar efter? Vad är planen?” och jag fick inget svar på den frågan, lite dumförklarad kände 
jag mig faktiskt. (Lärare 2) 
 

Samma lärare uttrycker också gällande utbildningen att “jag tycker att det de har gett inte har 
varit någonting som man kan använda för att vi ska få mer samsyn”. Detta kan tyda på att 
personalen vid Storstadsskolan förlitar sig på friendsutbildarna eftersom de besitter kunskaper 
kring hur situationer med mobbning och kränkningar ska hanteras samt förebyggas, som 
skolpersonalen eventuellt själva inte har. Kunskap är enligt Foucault (2003) den främsta 
maktresursen och friendsutbildarna hamnar därför utifrån ovanstående resonemang i en 
maktposition gentemot skolpersonalen. Friendsutbildarna är dock beroende av denna kunskap 
för att behålla sin position, eftersom makt och kunskap förutsätter och verkar växelvis med 
varandra. Utifrån detta resonemang kan det antas att om skolpersonalens förtroende för 
friendsutbildarnas kunskaper sviktar, likt situationen ovan, riskerar de även tappa förtroendet 
för Friendsprogrammet. 
 
Ansvar för förändring, kontinuerlig diskussion och utveckling   
Storstadsskolan har som tidigare nämnts två friendsgrupper, en för personalen och en för 
eleverna, som arbetar mot mobbning och kränkningar.  Likabehandlingsfrågor diskuteras 
kontinuerligt på skolan genom möten som de friendsansvariga vuxna har med sina 
friendsrepresenterande elever ungefär en gång i månaden. Under dessa möten diskuteras 
eventuella situationer som uppstått vid skolan och frågor kring likabehandling lyfts. 
Friendsansvariga från vardera arbetslag träffas vidare ytterligare en gång i månaden för att 
diskutera dessa frågor och för att få en översiktlig syn över skolans situation (personlig 
kommunikation, lärare 1, 2 & 3). I och med friendsgrupperna främjas elevernas förmåga, vilja 
att ta ansvar och inflytande över skolmiljön av skolpersonalen likt reglerat i Skolverkets 
läroplan (2015b). De friendsrepresenterande eleverna får även möjlighet att, av skolpersonalen, 
lära sig att ta ansvar för andra individer, som läroplanen vidare stadgar, genom att bland annat 
engagera sina klasskamrater i arbetet med likabehandlingsfrågor. Utifrån dessa sätt att arbeta 
kan det därför antas att skolans rektor har tagit sitt ansvar för att gynna ett aktivt elevinflytande 
på skolan (a.a.). Detta arbete kan vidare tänkas vara en av anledningarna till att 40 procent av 
eleverna upplever att de har möjlighet att vara involverade och delaktiga i skolans trygghets- 
och likabehandlingsarbete samtidigt som 35 procent upplever att de har denna möjlighet till 
viss del (jfr Friends kartläggningsresultat, 2015). Dessa resultat indikerar även att 
Friendsprogrammets mål gällande att elever och personal ska ta ansvar för att förändring ska 
ske och för att arbetet med likabehandling kontinuerligt ska diskuteras och utvecklas, delvis 
uppnås.  
 
Det kan trots ovanstående resonemang, om att en kontinuerlig diskussion av 
likabehandlingsfrågor förs, antas att dessa frågor inte kan vidareutvecklas eftersom det 
förekommer brister i mål- och syftesbeskrivning av friendsgrupperna på skolan. Utifrån 
antagandet om att en god struktur innehåller tydliga mål- och syftesbeskrivningar kan här antas 
att strukturen i friendsgrupperna är bristfällig eftersom dessa beskrivningar inte tydliggjorts (jfr 



 

 27 

Ahlström, 2009). Vidare kan det antas att att strukturen kan förbättras om ett tydligt ledarskap 
tillsätts gruppen, detta eftersom ledarskap kan anses vara nyckeln till en grupps effektivitet i 
deras strävan efter att uppnå ett mål eller ett resultat inom verksamheten (jfr Abrahamsson & 
Aarum Andersen, 2005; Ahlström, 2009). Att ha en ledare innebär också att gruppen har någon 
som besitter förmågan att bland annat vägleda och motivera dem i arbetet samt strukturera 
arbetet och utveckla mål (jfr Lindkvist m.fl., 2014). Att det finns brister i friendsgruppernas 
struktur och i den vuxna friendsgruppens ledarskap, kan vidare påverka medarbetarnas 
motivation. I dagsläget uppvisar intervjuade lärare och skolledare en stark vilja och motivation 
att utveckla sitt arbete med likabehandling och motverka mobbning och kränkningar på skolan. 
Intervjuad skolledare uttrycker bland annat att: “Jag tycker absolut att jag har engagerade 
lärare” och beskriver hur t.ex. hur vuxna friendsansvariga i årskurs nio har förändrat 
arbetssättet för att engagera eleverna mer. Abrahamsson och Aaurum Andersen (2005) menar 
att motivation hos gruppens individer är en förutsättning för att arbetet ska kunna fungera 
effektivt. Struktur, ledning och kultur är dock yttre förhållanden som kan påverka individernas 
motivation (a.a.). I det aktuella fallet kan det därför antas att om inte strukturen och ledarskapet 
i gruppen förändras så ökar risken för att personalgruppens motivation, samt deras vilja att 
utvecklas, ska reduceras. 
 
Beteenden och attityder synliggörs och förändras 
I Storstadsskolans kartläggningsresultat synliggjordes vilka beteenden och attityder som finns 
på skolan. Att synliggöra dessa beteenden och attityder samt förändra dem på skolnivå är 
ytterligare ett av Friendsprogrammets mål. Målet har delvis uppnåtts i och med den utbildning 
som skolans personal genomgick, där skolans kartläggningsresultat delgavs dem. Huruvida 
dessa beteenden och attityder förändrats på skolnivå har däremot inte empiriskt observerats i 
detta sammanhang. I intervjuer har dock konstaterats att det förekommer fåtal situationer med 
mobbning eller kränkningar på skolan, lärare 3 uttrycker t.ex. “ja, för vi har väldigt lite, den 
typen av problem” och “det är inte speciellt många problem”. Lärare 1 uppger också att hen 
själv sett fåtal situationer där mobbning eller kränkningar förekommit. Kartläggningsresultaten 
fastställer vidare lärarnas upplevelser av denna låga förekomst, t.ex. har 80 procent inte blivit 
utsatta för kränkningar av annan elev någon gång under det senaste året. Vidare framkommer i 
karläggningsresultatet att de elever som uppger att de ofta eller alltid känner sig otrygga i skolan 
enbart är tre procent i årskurs 6-9.  Vidare upplever ungefär två tredjedelar av eleverna att de 
känner till någon i personalen som de kan gå och prata med, och få hjälp av om de skulle bli 
illa behandlade eller kränkta, de allra flesta skulle främst gå till en klassmentor eller till 
elevhälsans personal (Friends kartläggningsresultat, 2015). Detta har även intervjuad skolledare 
märkt av och menar att det beror på att “jag har också en skolsköterska och en kurator som är 
väldigt mycket ute i verksamheten (...) min kurator och min skolsköterska är väldigt synliga för 
eleverna. De vet var det ska vända sig”. Utifrån detta kan det antas att skolans rektor tagit sitt 
ansvar att utforma elevhälsans verksamhet på ett sådant sätt att eleverna kan få det stöd och den 
hjälp som de behöver i enlighet med Skolverkets läroplan (2015b). Resultatet som indikerar en 
låg förekomst av mobbning och kränkningar kan också förklara varför det inte heller tydligt 
framkommit ur det empiriska materialet om en förändring av beteenden och attityder skett på 
skolan. Det kan därför tänkas att kulturen på skolan präglas av en hög trivsel och låg förekomst 
av negativa beteenden och attityder (jfr Ahlström, 2009). För att vidare kunna studera hur 
beteenden och attityder förändrats på skolnivå krävs en mer omfattande undersökning än vad 
denna studie kan bidra med, t.ex. skulle en jämförelse mellan nuvarande kartläggning och 
nästkommande kunna vara aktuell för att nå denna kunskap. 
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5.3 Slutsats 
Av ovanstående empiriska utfall kan utläsas att Friendsprogrammet, enligt intervjupersonerna,  
har bistått all personal på skolan med utbildning, vilket främjar ett inkluderande 
förhållningssätt. Vidare framkommer att skolledningen lyssnar till skolpersonalens önskemål 
t.ex. genom att likabehandlingsplanen reviderats efter skolpersonalens synpunkter, vilket tyder 
på att skolan innehar ett demokratiskt förhållningssätt, detta eftersom resultatet indikerar att 
Storstadsskolans personal har möjlighet till inflytande vid skolan (jfr Skolverket 2015b). 
Utifrån tidigare förda resonemang framkommer även att det föreligger vissa brister avseende 
det gemensamma förhållningssättet på skolan. Detta kan bland annat identifieras i det som 
tidigare nämnts avseende hur det föreligger skillnader i vilka behov personalen önskade se att 
Friendsprogrammet tillgodosåg, samt vilket syftet för den vuxna friendsgruppen är. Ett 
inkluderande, demokratiskt och gemensamt förhållningssätt utgör det Friendsprogrammet 
kallar för en “hela-skolan-ansats”, vilket de i och med programmet strävar efter att uppnå. 
Föreliggande studie avsåg specifikt undersöka huruvida all personal vid Storstadsskolan arbetar 
utifrån i denna “hela-skolan-ansats”. Arbetet mot mobbning och kräkningar vid Storstadsskolan 
präglas till synes av ett inkluderande och demokratiskt förhållningssätt, men uppvisar brister 
gällande det gemensamma förhållningssättet, och kan därför inte antas att skolan arbetar fullt 
ut efter en ”hela-skolan-ansats”.  
 
Utifrån genomförd analys kan det slås fast att Friendsprogrammets första mål, ”Att all personal 
på̊ skolan är delaktig i arbetet för en trygg och jämlik skola och vet hur de ska agera om de får 
veta att en elev känner sig utsatt för en kränkning”, har uppnåtts (jfr Friends, u.å.c., s. 17.). 
Detta på grundval av att all intervjuad personal uttryckt sig veta hur de ska agera i situationer 
då en elev känner sig utsatt för mobbning eller kränkningar - även om detta arbete sker på olika 
sätt . Det andra målet, “Att alla elever är delaktiga i skolans likabehandlingsarbete och vet var 
de kan vända sig om de blir utsatta för en kränkning”, har även det uppnåtts, med utgångspunkt 
i att skolan har friendsrepresenterande elever vars uppgift är att uppmärksamma situationer och 
engagera klasskamrater i trygghets- och likabehandlingsarbetet (jfr Friends, u.å.c., s. 17). Målet 
tycks även vara uppnått eftersom eleverna, enligt intervjuad skolledare och skolans 
kartläggningsresultat, vet vart eller vem de kan vända sig till vid behov av stöd och råd. Det 
tredje och sista målet, “Att skolan har en struktur för ett systematiskt främjande, förebyggande 
och akut arbete”,  brister däremot i fullföljandet med utgångspunkt i att det råder tvetydigheter 
för hur det främjande och förebyggande arbetet mot mobbning och kränkningar ska 
genomföras, samt för hur situationer med mobbning eller kränkningar ska hanteras (jfr Friends, 
u.å.c., s. 17). Det sistnämnda målet har, med grund i ovanstående analys, större chans att uppnås 
om en ledarroll tillsätts den vuxna friendsgruppen, samt om denna grupps mål tydliggörs. 
Förutsatt att detta genomförs kan strukturen tydliggöras och arbetet för att kunna uppnå målet 
med att främja och motverka mobbning och kränkningar kan då också ges möjligheten att 
effektiviseras (jfr Abrahamsson & Aarum Andersen, 2005; Ahlström, 2009; Börjesson & Rehn, 
2009). 
 
Slutligen, på basis av det empiriska materialet som samlats in, kan det konstateras att 
Storstadsskolan behöver bättre struktur i sitt arbete för att motverka och förebygga mobbning 
och för att på så sätt även kunna uppnå målet med en ”hela-skolan-ansats”. Friends behöver 
således fortsättningsvis hjälpa skolans personal med att utforma rutiner och fler riktlinjer för 
hur arbetet mot mobbning och kränkningar ska ske. På denna väg hjälper Friends även skolan 
att förbättra sin struktur och utveckla ett mer gemensamt syn- och förhållningssätt. Resultatet 
sammanfattas överskådligt i tabell 3 nedan. 
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Tabell 3 – Storstadsskolans insatser och resultat 
 

Nivå Aktör och insats Mekanismer Utfall  
Organisatorisk/ 
Institutionell  

Primära aktörer: 
Skolledning, lärare/pedagoger, 
elevhälsa, övrig personal, 
elever. 
 
Insatser:  
Friendsansvariga vuxna, 
Friendsrepresenterande elever, 
Elevhälsoteam, 
trygghetsvandringar och 
rastvärdar1. 
 
Trygghetsarbete 
All personal har tagit del av 
Friendsprogrammets 
kartläggningsresultat.  
 
Likabehandlingsarbete  
All personal har genomgått 
Friendsprogrammets 
utbildning och fick där ta del 
av kunskap av vad som utgör 
kränkande behandling och 
diskrimineringsgrunder. En 
del av personalen har även 
genomgått en mentors-
utbildning inom Friends-
programmet. 

Sociala mekanismer: 
Verksamheten har till viss del 
en organisatorisk struktur, 
kultur och ledarskap. Det är 
präglat av en vilja att 
utvecklas, en bred kunskaps-
bas och ett delvis gemensamt 
synsätt. Verksamheten präglas 
till viss del  även av delaktig-
het och inflytande. Verksam-
heten påvisar även ett stort 
ansvarstagande. 

Påverkan:  
Insatser utifrån Friendsprogrammet har 
lett fram till ett inkluderande och 
demokratiskt förhållningssätt.  
 
Resultat:  
• Friendsprogrammets arbete har 

resulterat i ökade kunskaper om 
orsaker, former och förekomst av 
diskriminering och kränkande 
behandling, likaså ökad kunskap om 
diskrimineringsgrunderna. 

• Friendsprogrammets arbetet har 
resulterat i att elever och personal tar 
ansvar för att förändring ska ske, 
samt att arbetet för likabehandling 
kontinuerligt diskuteras. 

• Friendsprogrammets arbete har 
resulterat i att beteenden och 
attityder synliggjorts på skolan. 

 
Effekter:  
Genom Friendsprogrammets 
kartläggningsresultat har riskfaktorer 
och hotspots identifierats. Insatser 
utifrån Friendsprogrammet har främjat 
positiva relationer mellan personal och 
elever. 

 

6. Diskussion 
Föreliggande studies resultat har framställt att all personal, på ett eller annat sätt, inkluderas i 
Storstadsskolans arbete mot mobbning och kränkningar, vilket enligt forskning är en 
förutsättning för att arbetet ska fungera (jfr Bradshaw m.fl., 2007; Espelage m.fl., 2014; 
McCormac, 2015). Enligt Friendsprogrammet ska arbetet även präglas av ett demokratiskt och 
gemensamt förhållningssätt för att kunna uppnå en “hela-skolan-ansats” (Friends, u.å.c.). Detta 
är enligt föregående slutsats något som enbart till viss del uppnås eftersom Storstadsskolans har 
ett bristande gemensamt förhållningssätt, däremot präglas skolan av ett demokratiskt 
förhållningssätt eftersom alla har möjlighet att påverka arbetet mot mobbning och kränkningar. 
Utifrån genomförd analys har det framkommit att dessa brister avseende förhållningssättet kan 
bero på ytterligare brister i strukturen inom arbetet mot mobbning och kränkningar, vilket 
vidare antas kunna förbättras genom tydligare ledarskap. Resultatet har även lyft fram att 
skolledningen aktivt stöttar arbetet mot mobbning och kränkningar genom att ständigt finnas 
tillgängliga, vilket Espelage m.fl. (2014) menar är en förutsättning för att kunna nå ett 
fungerande arbete.  
 

                                                
1 Elevhälsoteam, rastvärdar samt trygghetsvandringarna är dock inte sammankopplade med Friendsprogrammets 
insatser 
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En aspekt som är viktigt att beakta är att det är intervjuad skolledare och de intervjuade lärarna 
som i denna studie framställt att all personal på ett eller annat sätt inkluderats i Storstadsskolans 
arbete mot mobbning och kränkningar, det vill säga att det är deras uppfattning och det går 
således inte avgöra om detta stämmer eller inte. Exempelvis saknar denna studie uppfattningar 
från elevhälsans personal, vilka enligt flertalet forskare är centrala i arbetet mot mobbning och 
kränkningar (jfr Beckman & Hagquist, 2015; Espelage m.fl., 2014; Kub & Feldman, 2015; 
McCormac, 2015). Studiens resultat har även visat att all personal inkluderats i arbetet mot 
mobbning och kränkningar eftersom att samtlig skolpersonal genomgått Friendsprogrammets 
utbildning. Utbildningen har bland annat genererat i ökad kunskap hos personalen, vilket 
Bradshaw m.fl. (2013) menar krävs för att kunna arbeta med trygghets- och 
likabehandlingsfrågor. Enligt Burger m.fl. (2015) samt Kub och Feldman (2015) krävs även att 
riktlinjer finns tillhanda skolans personal, gällande hantering av situationer där mobbning eller 
kränkningar uppstår, för att kunna bedriva arbetet. Resultatet samt genomförd analys har dock 
indikerat att sådana riktlinjer är bristfälliga på Storstadsskolan, vilket således har medfört att 
förhållningssättet inte är gemensamt, eller att skolan har en “enad front” mot mobbning och 
kränkningar likt det författarna beskriver. Trots brist på en ”enad front” har vi dock sett att 
skolan bedriver ett aktivt arbete för att förebygga och motverka kränkningar av barn och elevers 
värdighet samt att de tar sitt ansvar att utreda fall där detta uppstår, i enlighet med 
Diskrimineringslagen och Skollagens sjätte kapitel. Vi upplever även att detta är ett tydligt 
bevis på att barns bästa i enlighet med tredje artikeln av FN:s konvention om barns rättigheter 
uppfylls, eftersom man på skolan tillförsäkrar eleverna det skydd och den omvårdnad som de 
behöver för dess välfärd i och med arbetet mot mobbning och kränkningar (jfr UNICEF, 2009).   
 
Anmärkningsvärt är även att en lärare upplevde att likabehandlingsarbetet inte hanns med 
ordentligt (personlig kommunikation, lärare 1). Skolverket (2011a) har i sin utvärdering av 
Friendsprogrammet framställt liknande resultat; att skolpersonal upplever att de får för lite tid 
att arbeta med likabehandlingsfrågor. Detta skulle kunna påverka Friendsprogrammets arbete 
på Storstadsskolan, dock berör inte denna studie vad tidsbristen kan bero på. Det kan däremot 
vara av vidare intresse att föra forskning kring detta. Skolverkets resultat har även visat att 
skolpersonal upplevt att Friendsprogrammets utbildning utgjort en god grund för programmet. 
I denna studies empiriska material framkom däremot att intervjuad skolpersonal inte upplevde 
utbildningen som tillräcklig, vilket ger intryck av att utbildningen inte bistår den goda grund 
som tidigare forskning antytt. Vidare kan det även antas att om friendsutbildningen bistått med 
den goda grund som påstås borde även det gemensamma förhållningssättet på skolan varit 
tydligare eftersom personalen under utbildningen ska ges möjlighet att diskutera just detta (jfr 
Friends u.å.c.). Det kan återigen därför antas att grunden som utbildningen ger inte är av den 
goda grund som tidigare påståtts. Resultatet har vidare indikerat att skolpersonalen önskade mer 
handfasta tips och råd om hantering av akuta situationer, vilket Friendsprogrammet inte 
tillgodosett. Friendsprogrammet erbjuder dock kompletterande utbildningar för t.ex. hantering 
av mer akuta situationer i syfte att bygga på den grund som den första utbildningen syftade ge 
(jfr Friends, u.å.c.). Viktigt att beakta är dock att Storstadsskolan endast genomfört 
Friendsprogrammets första år av tre planerade och att de brister vi i denna studie identifierat 
därför kan komma att förändras under kommande år. Eftersom programmet inte ännu 
genomförts fullt ut kan det även tänkas att uppföljning av programmet genererar i att 
Storstadsskolans personal erbjuds den kompletterande utbildningen för hantering av akuta 
situationer under kommande år. Det är även av särskild vikt att uppmärksamma att intervjuad 
skolledare ser Friendsprogrammet som ett komplement till annat likabehandlingsarbete på 
skolan, vilket skulle kunna innebära att skolan också väljer ut önskade delar ur 
Friendsprogrammet, det vill säga att de inte antas vara fullt programtrogna. Att programmet 
anpassas efter behov vid särskild skola är också det arbetssätt Friendsprogrammet arbetar efter, 
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det kan dock försvåra en utvärdering av programmet. Skolverket (2011b) menar att en 
programutvärdering kan vara svår att genomföra eftersom metoden oftast är utformad utifrån 
ideala förhållanden och när programmet då lägger stort fokus vid reella förhållanden kan det 
således bli svårare att genomföra utvärderingen. Genom att beakta de reella förhållandena, så 
som sociala mekanismer, kan utvärderingen antas bli mer trovärdig, vilket denna studie gör. 
 
Vidare spekulationer kring den kamratstödjarroll som tidigare varit en del av Friends-
programmet bör även göras eftersom den numera inte längre är en del av programmet. Friends 
(u.å.c.) beskriver hur kamratstödjarrollen inte längre är aktuell i det akuta arbetet mot mobbning 
och kränkningar eftersom dessa elever fick rollen som medlare och rapportörer mellan elever 
och personal. Vad vi kan se blev rollen som kamratstödjare snarare skadlig än gynnande för 
eleverna som var ”utvalda”. Däremot kan vi också se hur de friendsrepresenterande eleverna 
som vi i vår studie benämner har en roll väldigt lik kamratstödjarrollen, om än mycket mer 
neutral. Eleverna är fortfarande ögon och öron utåt och ser saker som inte skolpersonalen ser, 
däremot har de inget ansvar att lösa situationer likt den kamratstödjarroll tidigare forskning 
avser, rollen blir således inte lika ansvarstagande. 
 
Fortsättningsvis kan frågan ställas huruvida det empiriska resultatet som framkommit 
analyserats tillräckligt med grund i den tolkningsram som för studien är aktuell. 
Tolkningsramen tar utöver organisationsteori och makt också upp lagrum, läroplaner och 
skolans sociala situation, vilka också skulle kunna tänkas ha varit av relevans att lägga större 
vikt vid, vid analys av empiriskt material. En annan fråga som på samma område kan ställas är 
om det som framgår av de tre senast nämnda avsnitten i tolkningsramen hade tillfört något som 
varit av ytterligare intresse för studien. Hade större involvering av dessa genererat betydande 
annorlunda slutsatser? Troligen inte eftersom det empiriska material som finns till hands är 
detsamma som tidigare. Det kan däremot antas att de teoretiska begrepp som tolkningsramen 
tar upp kan ha större påverkan och genererat andra slutsatser beroende på vad vi som författare 
valt att lägga vikt vid samt hur valt att tolka resultaten utifrån dessa begrepp. Ytterligare en 
aspekt att belysa är anledningen till användandet av korta citat, vilka kan upplevas ”fattiga, vid 
presentation av resultat i tidigare avsnitt (5. Resultat & Analys). Att citaten är av denna karaktär 
är en följd av att intervjupersonerna var ”svårpratade”, vilket reflekteras över i avsnitt 4.7 
Metodreflektion. Vi upplever att analysen kunde varit mer djupgående om det empiriska 
materialet hade varit mer informativt, detaljerat och innehållit djupare reflektioner. Detta kan 
upplevas vara något som begränsar studien och som vi anser bör beaktas vid fortsatta studier. 
Utifrån det empiriska materialets förutsättningar upplever vi dock att relevanta resultat 
presenterats och tolkats i ljuset av program- och organisationsteori. 
 
Slutligen upplever vi att studiens frågeställningar har besvarats eftersom vi tar upp såväl 
personalens inkludering i arbetet mot mobbning och kränkningar som hur arbetet utifrån en 
”hela-skolan-ansats” sker. Vi tar också upp vilka faktorer/mekanismer som möjliggör arbetet 
med en ”hela-skolan-ansats”, samt huruvida Storstadsskolan uppnår Friendsprogrammets 
huvudsakliga mål. Avslutningsvis kan det också konstateras att föreliggande studie är 
begränsad till en skola och få intervjupersoner. Utöver detta kan vidare spekuleras kring om 
viktig data gåtts miste om till följd av den begränsade tiden för studiens genomförande. För 
vidare forskning kan det tänkas vara relevant att undersöka hur det fungerar på andra skolor 
med ett aktuellt Friendsprogram, hur skolor involverar annan personal på skolan t.ex. från sitt 
elevhälsoteam, hur situationen på skolan ser ut första året respektive efter avslutat program, 
eller hur olika kontextuella förutsättningar och villkor på olika sätt kan påverka utformningen 
av programmet.  
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Bilaga 1 
 

Informationsblad 
Hur vi kommer behandla information från skolan och intervjuer utifrån ett etiskt 
förhållningssätt. 
 
Vad är syftet med undersökningen?  
Friends och Örebro universitet, Institutionen för juridik psykologi och socialt arbete, har ett 
samarbete som, utifrån universitetets sida, bl.a. innebär att undersöka hur Friendsprogrammet 
fungerar i olika skolkontexter. För Friends del innebär detta utökade kunskaper om vad 
skolpersonal uppfattar som t.ex. givande, svårt att implementera, lättarbetat, effektivt, 
resurskrävande etc., kunskaper som kan ligga till grund för att vidareutveckla programmet och 
dess innehåll på sikt. 
 
Vi, Karin Prasertsri och Karolina Sjöstedt, är två studenter från Örebro universitet som nu 
skriver examensarbete utifrån Friends ovanstående uppdrag. Vårt syfte är att utvärdera 
Friendsprogrammet och vi har valt att fokusera på det de kallar för en “hela-skolan-ansats” 
och skolpersonals upplevelser av detta. 
 
Vår uppsats handleds av aktiva forskare (Erik Flygare och Björn Johansson) med erfarenhet av 
mobbningsproblematik och utvärderingar av metoder mot olika former av kränkande 
behandling. 
 
Information som samlas in till vårt examensarbete kommer även ligga till grund för det större 
forskningsprojekt Friends driver tillsammans med Örebro Universitet . I det projektet är 
forskarna (Erik Flygare och Björn Johansson) intresserade av vilka kontextuella förutsättningar 
som behövs för att Friendsprogrammet ska fungera. De är alltså inte intresserade av skolan i sig 
och hur arbetet bedrivs på Er skola. 
 
Vetenskapsrådets etiska riktlinjer: 
All insamlad information kommer att behandlas i enlighet med Vetenskapsrådets fyra etiska 
krav/riktlinjer. Dessa innebär att; 
 
1.  Informationskravet: “Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 
aktuella forskningsuppgiftens syfte” 

• Vår studies syfte delges genom detta informationsblad, samt vid intervjutillfället. 
• Även syftet för Friends kommande forskningsrapport delges i detta informationsblad.  

 
2. Samtyckeskravet: “Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 
medverkan” 

• Ni har när som helst rätt att avbryta ert deltagande, både innan, under och efter intervjun. 
• Ert samtycke till att använda intervjumaterial till vårt examensarbete kommer att 

inhämtas i samband med intervjutillfället. Även samtycke för inspelning av intervjun 
inhämtas vid detta tillfälle.  

 
3. Konfidentialitetskravet: “Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges 
största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem.” 
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• All personlig information kommer att avidentifieras i transkribering av intervjuer samt 
i det slutliga arbetet. Ni kommer alltså inte att benämnas vid namn, inte heller skolans 
namn eller vart den ligger kommer att nämnas. För studiens syfte är det relevant att ha 
med vilket yrke ni har samt vilka årskurser ni arbetar med. Skolan benämns 
“Storstadsskolan” i det slutgiltiga arbetet. 

• All information från skolan och intervjuer kommer endast finnas tillgänglig för oss 
(Karin och Karolina), våra handledare på universitetet, samt för Friends.  

 
4. Nyttjandekravet: ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål.”  

• Informationen vi tillhandahåller samt konfidentiell information om deltagare kommer 
inte att användas till något som inte är i forskningssyfte. Information kommer därför 
endast att vara tillgänglig för oss, Karin och Karolina, samt våra handledare och Friends.  

 
Det färdigställda arbetet kommer att kunna tillhandahållas om ni vill. Det förväntas vara klart i 
mitten av juni -16. 
 
Önskas mer information, ställ gärna frågor till oss via telefon, e-post eller vid intervjutillfället. 
 
Tack på förhand! 
 
Vänliga hälsningar, 
Karin Prasertsri & Karolina Sjöstedt 
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Information om samarbetsprojekt mellan Friends och Örebro universitet 
 
Hej! 
 
Friends bedriver för närvarande forskningsprojekt tillsammans med tre olika universitet. Det 
är viktigt för oss på Friends att den forskning som bedrivs sker i nära samverkan med skolor. 
Därför söker vi nu skolor till ett av våra forskningsprojekt som vi bedriver tillsammans med 
Örebro universitet. Vi söker skolor som har arbetat med Friendsprogrammet under läsåret 
2015/2016 och som vill medverka i forskningssamarbetet.  
  
Samarbetet mellan Friends och Institutionen för juridik psykologi och socialt arbete vid Örebro 
universitet innebär bl.a. att undersöka hur Friendsprogrammet fungerar i olika skolkontexter. 
För Friends del innebär detta utökade kunskaper om vad skolpersonal uppfattar som t.ex. 
givande, svårt att implementera, lättarbetat, effektivt, resurskrävande etc. Det medför 
värdefulla kunskaper som kan ligga till grund för att på sikt vidareutveckla Friendsprogrammet 
och dess innehåll.  
  
För universitetets vidkommande innebär avtalet att studenter på C-nivå 
(socionomutbildningen) ges möjlighet att i sitt examensarbete fördjupa sig i frågan hur skolor 
arbetar förebyggande mot olika former av kränkande behandling. Uppsatserna kommer att 
handledas av aktiva forskare med erfarenhet av mobbningsproblematik samt utvärderingar av 
metoder mot olika former av kränkande behandling. Tanken är således att studenter under ett 
antal terminer skall genomföra s.k. fallstudier på ett antal skolor med varierande 
förutsättningar.  
 
För att kunna genomföra det planerade arbetet behöver studenterna ges möjlighet att: 

1) Genomföra ett par intervjuer med skolledning och skolpersonal (ej elever) 
2) Få tillgång till skolans enkätresultat från Friends kartläggning. 

 
Om just er skola väljer att delta i forskningsprojektet så kommer vi på Friends att delge de 
aktuella studenterna ert kartläggningsresultat, dock inga fritextsvar. I den färdiga uppsatsen 
kommer ni givetvis att anonymiseras, och inga resultat kommer att kunna härledas till er skola. 
  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Erik Flygare, Björn Johansson & Karin Hellfeldt - Forskare vid Örebro universitet 
Jacob Flärdh Aspegren, FoU-chef, Friends 
Frida Warg, Metodansvarig, Friends 
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Bilaga 2 

Intervjuguide: rektor/skolledning 
 
Inledande frågor 

• Vad arbetar Du med? 
• Hur länge har Du arbetet med det? 

o Hur länge har Du arbetat med det på den här skolan? 
 
Skolans förutsättningar: 

• Hur är skolan organiserad? 
• Hur många elever och lärare finns det? 
• Hur skulle du beskriva området som skolan ligger i? (villaområde, på landet, centralt i 

stan´, lägenhetsområde…) 
• Upplever du att skolan är belägen i ett tryggt område?   

o Om ja, motivera. 
o Om nej, varför inte? 

• Upplever Du att skolan har de förutsättningar den behöver för att bedriva ett fungerande 
arbete? 

o Om ja, motivera! 
o Om nej, varför inte? Vad saknas? 

 
Om anti-mobbningsprogram: 

• Har Du haft någon tidigare erfarenhet av Friendsprogrammet eller annat anti-
mobbningsprogram och/eller andra metoder/insatser? 

o Använder Ni några andra program/metoder och/eller insatser? 
• Hur arbetar Ni mot mobbning innan Friendsprogrammet infördes? 
• Finns det ett anti-mobbningsteam? 

o Hur organiseras detta på er skola? 
 
Hur situationer hanteras: 

• Om en situation med mobbning eller kränkande behandling uppstår... 
o Hur hanterar Du den situationen? 
o Hur hanterar Ni, personalen, denna situation tillsammans? 
o Hur upplever Du att det fungerar? 

• Agerar Ni annorlunda i dessa situationer efter att samarbetet med Friends har startat? 
o Om ja, vad har förändrats? 

• Upplever Du att situationer hanteras olika beroende på vem eller vilka som hanterar 
den? 

o Om ja, vad tror Du att det kan bero på? 
o Om nej, hur kommer det sig? 

• Hur ser era skolregler ut gällande likabehandling? Har de ändrats något efter att ni 
börjat arbeta med Friends? 

 
Intresse och engagemang 

• Varför valdes Friendsprogrammet? Vem fattade beslut om det? 
• Hur kände Du innan programmet infördes, fanns ett behov? 

o Hur känner Du nu? 
• Hur upplevde du att din personals inställning var gentemot införandet av programmet? 

o Hur upplever du att den är idag? 
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Utbildning: 

• Vilka deltar i utbildningen? 
o Hur väljer man vilka som ska delta?  
o Obligatoriskt eller valfritt att delta? 

• Hur gick utbildningen till? 
o Vad kommer du ihåg av personalutbildningen som Friends hade?  
o Struktur, teman, diskussioner, något som fångade ditt intresse? 
o Vad upplever du var bäst med personalutbildningen? 

• Hur anser Du att utbildningen varit? 
o Fördelaktig? 

• Vad har den gett Dig? 
o Anser du att utbildningen tydliggjort hur Ni ska arbeta med 

likabehandlingsarbetet på skolan och specifikt hur Du ska arbeta? (nu – efter 
utbildningen, jfr med före utbildningen)? 

 
Mål: 

• Finns det situationer där Du praktiskt har kunnat tillämpa den kunskap Du fått genom 
Friendsprogrammet? Vilka? 

• Hur vill Du använda dig av Friendsprogrammet? Använder Du Friendsprogrammet på 
det sättet i dag? 

o Om ja, hur fungerar det? Vad fungerar bra/mindre bra? 
o Om nej, varför då? Vad hindrar dig från att använda programmet som du vill? 

• Hur används Friendsprogrammet?  
o Vad av programmet används?  
o När används det? (Tänk på det förebyggande och främjande arbetet, till skillnad 

mot akuta situationer). 
 
Avslutade frågor: 

• Om tidigare program funnits: 
o Upplever Du att det finns skillnader i programmen? 
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Intervjuguide: lärare  
 
Inledande frågor 

• Vad arbetar Du med? 
• Hur länge har Du arbetet med det? 

o Hur länge har Du arbetat med det på den här skolan? 
 
Skolans förutsättningar: 

• Hur skulle du beskriva området som skolan ligger i? (villaområde, på landet, centralt i 
stan´, lägenhetsområde…) 

• Upplever du att skolan är belägen i ett tryggt område?   
o Om ja, motivera. 
o Om nej, varför inte? 

• Upplever Du att skolan har de förutsättningar den behöver för att bedriva ett fungerande 
arbete? 

o Om ja, motivera! 
o Om nej, varför inte? Vad saknas? 

 
Om anti-mobbningsprogram: 

• Har Du haft någon tidigare erfarenhet av Friendsprogrammet eller annat anti-
mobbningsprogram och/eller andra metoder/insatser? 

o Använder Ni några andra program/metoder och/eller insatser? 
• Hur arbetar Ni mot mobbning innan Friendsprogrammet infördes? 
• Finns det ett anti-mobbningsteam? 

o Hur organiseras detta på er skola? 
 
Hur situationer hanteras: 

• Om en situation med mobbning eller kränkande behandling uppstår... 
o Hur hanterar Du den situationen? 
o Hur hanterar Ni, personalen, denna situation tillsammans? 
o Hur upplever Du/Ni att det fungerar? 

• Agerar Ni annorlunda i dessa situationer efter att samarbetet med Friends har startat? 
o Om ja, vad har förändrats? 

• Upplever Du att situationer hanteras olika beroende på vem eller vilka som hanterar 
den? 

o Om ja, vad tror Du att det kan bero på? 
o Om nej, hur kommer det sig? 

• Hur ser era skolregler ut gällande likabehandling? Har de ändrats något efter att ni 
börjat arbeta med Friends? 

 
Intresse och engagemang 

• Varför valdes Friendsprogrammet? Vem fattade beslut om det? 
• Hur kände Du innan programmet infördes, fanns ett behov? 

o Hur känner Du nu? 
• Upplever du att skolledningen är engagerad i skolans likabehandlingsarbete? 

o Om ja, hur? 
o Om nej, varför inte? 
o Behövs mer engagemang?  

• Hur upplever du att resterande personal på skolan, t.ex. elevhälsa, vaktmästare, 
bespisningspersonal, osv., är involverade i arbetet för likabehandling?  



 

 42 

o Vilka är enligt din uppfattning mer involverade? 
o Vad tror du detta beror på? 

 
Utbildning: 

• Vilka deltar i utbildningen? 
o Obligatoriskt eller valfritt att delta? 

• Hur gick utbildningen till? 
o Vad kommer du ihåg av personalutbildningen som Friends hade?  
o Struktur, teman, diskussioner, något som fångade ditt intresse? 
o Vad upplever du var bäst med personalutbildningen? 

• Hur anser Du att utbildningen varit? 
o Fördelaktig? 

• Vad har den gett Dig? 
o Anser du att utbildningen tydliggjort hur Ni ska arbeta med 

likabehandlingsarbetet på skolan och specifikt hur Du ska arbeta? (nu – efter 
utbildningen, jfr med före utbildningen)? 

 
Mål: 

• Finns det situationer där Du praktiskt har kunnat tillämpa den kunskap Du fått genom 
Friendsprogrammet? Vilka? 

• Hur vill Du använda dig av Friendsprogrammet? Använder Du Friendsprogrammet på 
det sättet i dag? 

o Om ja, hur fungerar det? Vad fungerar bra/mindre bra? 
o Om nej, varför då? Vad hindrar dig från att använda programmet som du vill? 

• Hur används Friendsprogrammet?  
o Vad av programmet används?  
o När används det? (Tänk på det förebyggande och främjande arbetet, till skillnad 

mot akuta situationer). 
 
Avslutade frågor: 

• Om tidigare program funnits: 
o Upplever Du att det finns skillnader i programmen? 

 
Nu när vi pratat om mobbing och hur ni på olika sätt hanterar det, upplever ni att sättet ni SKA 
hantera det på, är det sättet ni upplever att det BÖR hanteras på?  
 
 


