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Abstrakt  
 

Idag ses skolan som en högriskmiljö när man talar om mobbning. Trots att stora 

satsningar genomförs både kring det förebyggande och åtgärdande arbetet visar inte 

statisktiken på någon märkbar skillnad vad gäller mobbningsfrekvensen. 

Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) arbetar aktivt för att hjälpa kommunens skolor med 

att minska mobbningsfrekvensen. BIG har skapat en modell, Gävlemodellen, med syftet 

att genom personalutbildning samt ett aktivt arbete mot mobbning lyckas minska eller 

bibehålla en låg mobbningsfrekvens inom skolan. I den här studien har fyra intervjuer 

genomförts med informanter som alla arbetar på skolor med låg mobbningsfrekvens. 

Detta har gjorts då studiens syfte är att försöka finna några gemensamma 

framgångsfaktorer i arbetet mot mobbning. Studien syftar även till att undersöka hur 

personalen upplever Gävlemodellen och dess funktion. Resultatet visar bland annat att 

personalen upplever att de tar arbetet mot mobbning på största allvar. Det framkommer 

att det upplevs vara gynnsamt om eleverna får vara delaktiga i arbetet mot mobbning 

samt att arbetet bör genomsyra hela skolverksamheten. Informanterna talar även mycket 

om ”vi” vilket tyder på att de arbetar efter en så kallad ”hela-skolan-ansats”. Resultatet 

visar även att informanterna har en positiv inställning till Gävlemodellen och dess 

funktion och de upplever att modellen har varit till stor hjälp, framförallt när det 

kommer till att strukturera upp arbetet inom skolan.   
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Inledning 

Genom att studera gamla berättelser kan man konstatera att mobbning inte är något 

nytt fenomen utan att någon form av mobbning har troligtvis alltid existerat (Ellmin, 

2014; Olsson, 1998; Olweus, 1991, 1999). Forskningen inom ämnet etablerades i 

mitten av 1900-talet och forskarna försökte då finna en definition som kunde beskriva 

vad mobbning innebar. Man försökte även hitta orsaken till mobbningens uppkomst 

samt hur stor omfattningen av problemet tycktes vara (Frånberg & Wrethander, 2011; 

Olweus, 1991, 1999).  

 

På senare år har de studier som gjorts visat att det förekommer stora skillnader i 

mobbningsfrekvensen mellan olika skolor detta trots att skolorna arbetar efter samma 

regler och riktlinjer för att förebygga och förhindra kränkande behandling och 

mobbning inom skolan (Skolverket 1998:16; Skollagen, 2010:800; Skolverket, 

2011:19; Skolverket, 2011:353). Det sker även stora satsningar kring det 

förebyggande arbetet och åtgärdsprogram har genomförts på skolor runt om i landet 

de senaste åren (Ellmin, 2014).  Åtgärdsprogrammen och det förebyggande arbetet 

som skett har lett till att fler vågar prata om mobbning och den problematik som 

uppstår när någon mobbar eller blir mobbad. Trots detta visar statisken på att 

mobbningsfrekvensen är den samma som för 10-15 år sen (ibid.). Det finns även de 

som menar att mobbning tillhör och är en normal del i barndomen (Scarpaci, 2006), 

vilket jag motsätter mig då ingen människa ska behöva utsättas för mobbning, varken 

i skolan, på fritiden eller på arbetsplatsen.  

 

I Gävle arbetar Brottsförebyggarna i Gävle (BIG) aktivt med att på olika sätt hjälpa 

kommunens skolor. Arbetet har bland annat resulterat i att de skapat en modell 

(Gävlemodellen) och ett koncept med syftet att hjälpa skolorna att skapa trygga 

lärandemiljöer fria från mobbning. Modellen stödjer sig på aktuell forskning inom 

området och det är framförallt Skolverkets rapport Utvärdering av metoder mot 

mobbning (2011) som ligger till grund för modellen. Syftet är bland annat att minska 

mobbningsfrekvensen inom skolan genom att utbilda all skolpersonal inom ämnet. Ett 

flertal skolor har använt sig av modellen och statistiken visar på att 

mobbningsfrekvensen sjunker hos majoriteten av de skolor som arbetar efter 

modellen, dock lyckas inte alla skolor minska frekvensen.  
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Jag har en hypotes och tanke om att personalens engagemang, synsätt och inställning 

till mobbning spelar roll i huruvida skolan lyckas i arbetet eller ej. Jag tror även att 

faktorer såsom hur personalen ser på mobbning samt hur de upplever arbetet med att 

motverka mobbning kan spela roll i hur mobbningsfrekvensen på skolan utvecklas. 

Jag är därför nyfiken på att undersöka hur skolledare och skolpersonal som arbetar 

efter Gävlemodellen och som lyckats bibehålla eller skapa en låg mobbningsfrekvens 

upplever arbetet mot mobbning. Hur arbetar personalen med mobbning och hur ser de 

på uppgiften att arbeta med mobbning. Studien syftar till att undersöka om det går att 

finna någon eller några gemensamma framgångsfaktorer bland skolorna och dess 

personal i deras arbete mot mobbning.  

 

Jag har valt att i studien använda mig av begreppet mobbning trots att bland annat 

Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen (2010:800) idag endast pratar om 

diskriminering och kränkande behandling. Detta har jag gjort då BIG definierar 

mobbning som en form av kränkande handling och eller trakasserier.  
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Tidigare forskning kring mobbning 

Nedan presenteras bland annat olika definitioner av mobbning, en sammanställning 

kring vad mobbning kan vara, hur det kan visa sig och ta form samt eventuella 

konsekvenser som kan uppstå när mobbning har skett. Det redogörs även olika sätt att 

arbeta mot mobbning samt att det går att finna en presentation av Gävlemodellen och 

dess innebörd. 

 

Olika definitioner av mobbning 

Att på rak arm beskriva vad mobbning innebär är ingen enkel uppgift då det finns ett 

flertal olika definitioner som beskriver begreppet. Nedan kommer en presentation av 

några aktuella definitioner som jag använt mig av i studien. De flesta är snarlika 

varandra men det går att finna vissa skillnader kring hur man beskriver mobbning som 

fenomen samt vilka kriterier som finns för att en handling och situation ska ses som 

mobbning.  

 

 BIG definierar mobbning på följande sätt: Mobbning är en form av kränkande 

behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling när 

någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en 

annan skada eller obehag (http://www.gavle.se/Utbildning--

barnomsorg/Brottsforebyggarna-i-Gavle-BIG/Tryggare-skola/Mobbning; 

Skolverket, 2014, s.9). 

 

 I skolverkets rapport Utvärdering av metoder mot mobbning (2011) definieras 

mobbning såhär: I utvärderingen definieras mobbning som en upprepad 

negativ handling som inbegriper att någon eller några medvetet och med 

avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag. Mobbning 

är något som upprepas och pågår under en längre tid (s. 10). 

 

 Olweus (1999) definierar mobbning såhär: Man brukar tala om mobbning när 

en eller flera personer, vid upprepade tillfällen och under en viss tid, säger 

eller gör kränkande och obehagliga saker mot någon som har svårt att 

försvara sig (s.9). 

 

http://www.gavle.se/Utbildning--barnomsorg/Brottsforebyggarna-i-Gavle-BIG/Tryggare-skola/Mobbning
http://www.gavle.se/Utbildning--barnomsorg/Brottsforebyggarna-i-Gavle-BIG/Tryggare-skola/Mobbning
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 På BRIS hemsida beskrivs mobbning på följande sätt: Mobbning är när någon 

blir utsatt för upprepade negativa handlingar under en tid. Den som blir utsatt 

kommer i underläge och känner sig kränkt (www.bris.se). 

 

Kortfattat kan man säga att definitionernas essens handlar om att göra någon annan 

individ illa, fysiskt, psykiskt eller både och. Ett flertal definitioner har gemensamt att 

de beskriver att mobbning är en avsiktlig handling som sker och att mobbning är 

något som upprepas vid ett flertal tillfällen. Att göra någon annan individ illa en 

enstaka gång ses istället som en kränkning (Myndigheten för skolutveckling, 2003; 

Skolverket, 2011). Myndigheten för skolutveckling (2003) och Olsson (1998) ställer 

sig dock till viss del emot detta argument och menar att om en elev känner sig kränkt 

eller illa behandlad så är det så och detta bör tas på största allvar. Olsson (1998) anser 

att tolkningsföreträdet bör ligga hos den som blivit utsatt för mobbning och det är 

dennes upplevelser som är viktiga. Det förekommer att den som gör någon annan illa 

efteråt påstår att det inte var med mening eller att det bara var på skoj men detta går 

inte att försvara eller acceptera då den som blivit utsatt fortfarande kan ha tagit skada 

av beteendet (Myndigheten för skolutveckling, 2003; Olsson, 1998.).  I BRIS 

definition går det att utläsa att det handlar om en maktbalans där den som mobbas 

hamnar i underläge. BRIS definition är även den enda som tar hänsyn till det som 

Olsson tidigare nämnt, alltså hur individen som utsatts känner sig och upplever 

situationen. Det går alltså att konstatera att definitionerna ovan är väldigt lika men 

trots detta saknas det fortfarande någon specifik definition för vad mobbning är och 

innebär. Det finns inte heller någon absolut förklaring kring hur eller varför mobbning 

uppstår och skapas (Frånberg & Wrethander, 2011).  

 

Mobbning i skolan  

Inom skolan har troligtvis och dessvärre någon form av mobbning, diskriminering, 

trakasserier och eller kränkande behandling alltid förekommit (Ellmin, 2014; Olweus, 

1991, 1999), och det går att se att formen och konsekvenserna av mobbningen har 

förändrats genom tiden (Ellmin, 2014). Mobbning kan utföras både av en grupp och 

en individ samt att mobbarnas offer kan bestå av både en grupp och eller en individ 

(Olweus, 1991, 1999; Shore, 2009). Inom skolvärlden är det dock vanligast att 

mobbningen utförs mot en ensam individ och cirka 50-75% av den totala mobbningen 

http://www.bris.se/
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som sker förekommer i skolan. Det förekommer framförallt på raster, i korridoren 

eller på andra dolda platser på skolområdet (ibid.). Mobbning sker även under 

lektioner och det är då extra viktigt att det finns lärare eller andra vuxna som sätter 

stopp och visar på att mobbning inte är acceptabelt (Allen, 2010; Gustafsson, 2009). 

Skolan betraktas även idag som en högriskmiljö när det kommer till kränkande 

behandling och trakasserier och då skolan är den plats där den mesta mobbningen 

äger rum står skolans skolledning, lärare och övrig personal inför ett stort och viktigt 

ansvar (Gustafsson, 2009; Olweus, 1991, 1999; Shore, 2009). Tydliga direktiv kring 

förebyggande arbete samt åtgärder vid mobbning är något att föredra och fokusera på. 

Att det finns tydliga gränser och riktlinjer är bra för både personalen och eleverna på 

skolan (Ellmin, 2014; Olsson, 1998). Då skolans uppgift bland annat är att vara en 

trygg plats som både främjar och uppmuntrar till lärande är det även viktigt att alla 

accepterar och känner sig accepterade att vara som de vill 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2012). Med detta i åtanke är det därför viktigt att 

eleverna lär sig att acceptera olikheter (Ellmin, 2014). Vidare menar Ellmin att 

klimatet i klassrummet spelar en stor roll i det förebyggande arbetet. Att genom 

dialog mellan lärare och elever tillsammans komma överrens om vilka regler och 

vilket förhållningssätt som gäller i klassrummet skapas goda förutsättningar för att få 

till ett bra klassrumsklimat som främjar lärande och goda relationer mellan elever och 

lärare (Ellmin, 2014; Olsson, 1998). Det är även viktigt att relationer mellan klassens 

elever bildas för att på så sätt skapa en känsla av tillhörighet och gemenskap (Ellmin, 

2014; Åhs, 1998). Har eleverna en relation till varandra minskar risken för att 

vanföreställningar och missförstånd uppstår. Enligt Ellmin (2014) kan klassens 

storlek ha en betydelse och påverkan på hur mobbningsfrekvensen ser ut.  Han menar 

på att i större klasser är det mer förekommande att elever saknar en relation till 

varandra vilket i sin tur kan leda till att de upplever att de hamnat utanför 

gemenskapen då de inte har någon relation till den. Med detta i åtanke är det därför 

viktigt att försöka se till så att eleverna tidigt skapar relationer till varandra. Lärarens 

roll som en trygg ledare blir i den här situationen väldigt viktig och i bästa fall ska 

eleverna uppleva klassen som en trygg och accepterande gemenskap (ibid.). För att 

man som individ ska kunna uppleva säkerhet och trygghet behöver man enligt Åhs 

(1998) känna att man tillhör ett sammanhang där man vet vad som är ett önskvärt och 

icke önskvärt beteende. Att få vara en del i något större, exempelvis en klass eller ett 

arbetslag, kan på så sätt även stärka självkänslan hos individen. Åhs menar på att 
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människan är beroende av strukturer och att hen bör ha en orienteringsförmåga för att 

kunna ta reda på och veta vad som är rätt och fel. Detta styrker även Antonovsky 

(2005) då han menar att individen behöver uppleva en känsla av sammanhang och för 

att detta ska vara möjligt behöver hen kunna hantera och begripa det som sker eller 

kommer att ske. Människan behöver även känna meningsfullhet i det hen gör eller där 

hen befinner sig. Antonovsky poängterar även att det är av stor vikt att känna sig 

delaktig i det som sker runt omkring. Lever man i en miljö där man saknar möjlighet 

till att påverka sin situation och där allting bestäms åt en, exempelvis skolregler och 

riktlinjer, är det lätt att man som individ tappar känslan av att det man gör är 

meningsfullt. Det gäller inte bara att ha en möjlighet att påverka sin miljö utan det är 

även viktigt att kunna påverka de eventuella relationerna man har är. För att man ska 

må bra krävs det att man upplever att man har möjlighet till medbestämmande (ibid.).      

Det är även en fördel om skolans arbete mot mobbning genomsyrar och är en del i 

hela verksamheten då arbetet påverkar och är en del i skapandet av ett gott skolklimat 

och skolmiljö (Smith & Smith, 2014). Smith och Smith menar att man inte bör se 

skolans eventuella mobbningsproblematik som ett separat problem utan som en del i 

något större, nämligen skolans övergripande klimat och skolmiljö. 

 

Ett komplext fenomen 

Hur det kommer sig att en elev mobbar eller blir mobbad är svårt att säga och det går 

inte att exakt peka på vilka faktorer som bidrar till att någon mobbar eller mobbas 

(Frånberg & Wrethander, 2011). Däremot visar forskning att elever som visar tecken 

på undergivenhet och är passiva tenderar oftare till att bli offer än de elever som är 

mer aktiva och vågar ta plats (Olweus, 1991, 1999; Scarpaci, 2006). En förklaring till 

mobbningens uppkomst är att individers olika karaktärer och bakgrunder skulle spela 

en roll när det handlar om mobbning. Olweus (1991, 1999) poängterar däremot att när 

mobbning uppstår finns det oftast en viss obalans mellan de som grälar eller retas, 

fysiskt, psykiskt eller både och. Han menar att den som mobbar och den som mobbas 

vanligtvis inte är lika starka, psykiskt eller fysiskt, vilket gör att den som mobbas 

hamnar i underläge och kan på så sätt ha svårt för att försvara sig i olika situationer, 

detta styrker även BRIS i sin definition. Olweus poängterar dock att man inte bör 

kalla det för mobbning när det är två personer med likvärdig status och styrka som 

grälar eller är elaka mot varandra.  
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Åhs (1998) menar att mobbning kan vara ett sätt att för individen uttrycka en 

bristande självkänsla och bristande samhörighetet i den situation som hen befinner sig 

i. Individen som mobbar har inte fått lära sig hur man beter sig på ett lämpligt sätt i 

samspelet med andra individer, vilket kan leda till negativa följder såsom ett 

aggressivt beteende (Frånberg & Wrethander, 2011; Shore, 2009; Åhs, 1998). Skolan 

och skolpersonalen har därför en viktig uppgift, nämligen att lära eleverna hur man 

kan hantera dessa beteenden och situationer utan att såra eller göra någon annan 

individ illa (Scarpaci, 2006; Shore, 2009).  

 

Mobbning kan även ses som något socialt konstruerat och i samband med detta har 

egenskaper och karaktärer skapats och kategoriserats (Frånberg & Wrethander, 2011). 

En mobbare beskrivs oftast som en person som är elak, aggressiv och ond till skillnad 

från den som blir mobbad. Denna person beskrivs istället som svag, osäker och så 

långt ifrån aggressiv man kan komma. Dessa olika egenskaper som förknippas med 

mobbaren och den mobbade kan komma att fylla flera olika funktioner. Bland annat 

kan dessa egenskaper leda till ett identitetsskapande hos både mobbaren och den 

utsatta. I och med identitetsskapandet kan individen uppleva att hen funnit sin roll och 

kategoriserat sig som mobbare eller mobbad och på så sätt automatiskt börjat förhålla 

sig till de egenskaper som hör till de olika kategorierna. Detta kan leda till att de 

inblandade individerna finner sig i och accepterar den roll man ”fått” (Frånberg & 

Wrethander, 2011). Det förekommer även att elever som blir eller har blivit mobbade 

ser sig själva som skyldiga till att det blivit så och att de finner sig i och anklagar sig 

själva för att vara offer i situationen (Olweus, 1991). Detta kan enligt Åhs (1998) bero 

på bristande självkänsla och samhörighet.  

 

Som utomstående kan det vara svårt att upptäcka att mobbning förekommer då det 

inte alltid syns om någon mobbar eller blir mobbad. Vanligtvis delas mobbning in i 

två olika kategorier direkt mobbning och indirekt mobbning. Med direkt mobbning 

menar man så kallade öppna angrepp, alltså angrepp man kan se och höra när de 

förekommer. Exempelvis sparkar, slag, kommentarer och hot. Med indirekt mobbning 

fokuserar man istället mer på social isolering och utfrysning. Det kan även handla om 

att den som blir utsatt för mobbning blir baktalad och att de som mobbar sprider 

falska rykten för att kränka den mobbade (Olsson, 1998; Olweus, 1991, 1999; Shore, 

2009). Den direkta mobbningen är på så sätt lättare att se och uppmärksamma än den 
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indirekta då den kan ske mer dolt. Det visar sig även vara så att elevernas ålder och 

kön har en inverkan på mobbningsfrekvensen. Mobbning förekommer oftare bland 

yngre elever och mobbningsfrekvensen sjunker ju högre upp i klasserna man kommer 

(Olweus, 1991, 1999). Däremot är den direkta mobbningen som förekommer i de 

högre klasserna oftast mer allvarlig än i de lägre klasserna då individerna oftast är 

fysiskt starkare vid högre ålder. På så sätt kan mobbningens konsekvenser bli värre i 

de högre klasserna trots att frekvensen är lägre. Det är även vanligare att individer i de 

högre klasserna utför mobbning mot någon/några i de lägre klasserna än tvärtom. 

Mobbningsfrekvensen bland pojkar och flickor tycks skilja en hel del och det visar sig 

att mobbning är vanligare bland pojkar än bland flickor (Olweus, 1991, 1999; Shore, 

2009). Enligt Olsson (1998), Olweus (1991,1999), Shore (2009) och SooHoo (2009) 

är det mer förekommande att pojkar utsätter och utsätts för direkt mobbning samt att 

flickor tenderar mer till att utsätta och utsättas för indirekt mobbning. 

 

Ansvar och samverkan 

För att skapa och upprätthålla en bra skola och skolmiljö är ett aktivt ledarskap en 

viktig faktor (Ellmin, 2014). Skolledaren ansvarar för en viktig och svår uppgift, 

nämligen att skapa en bra skola och skolmiljö för alla elever och anställda. Ellmin 

poängterar att det inte endast är skolledarens ansvar och uppgift att skapa en bra skola 

utan att det är en så kallad ”hela-skolan-ansats”. Med ”hela-skolan-ansats” menas att 

alla medarbetare inom skolan fyller en viktig funktion och att de bör samarbeta i sitt 

arbete mot mobbning. Däremot är det skolledarens huvudansvar att se till så att skolan 

är en plats där lärande sker samt att individerna i skolan trivs (Ellmin, 2014; 

Skolverket, 2011). Olsson (1998) nämner att det finns tre viktiga punkter att arbeta 

med i arbetet kring mobbning. Det första är att skapa en medvetenhet kring den 

problematik som finns samt att se till så att all personal, alla elever samt 

föräldrar/vårdnadshavare är medvetna om den. Den andra punkten handlar om att hela 

skolan bör ha en gemensam attityd kring arbetet mot mobbning och att ingen på 

skolan accepterar att någon form av mobbning förekommer. Den tredje punkten 

innebär att personalen bör arbeta tillsammans med eleverna, dels för att göra dem 

delaktiga i arbetet men även för att få en inblick i hur de upplever situationen på 

skolan. Olssons tre punkter går att koppla till det som Ellmin (2014) beskriver som 

”hela-skolan-ansats” då punkterna innebär ungefär samma sak som begreppet.   
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Skolverkets (2011) utvärdering stödjer även tanken bakom ”hela-skolan-ansatsen” 

(Ellmin, 2014) och även Olssons (1998) tre punkter då utvärderingen visar att ett 

gemensamt förhållningssätt bland skolans personal är en förutsättning för att skapa 

och bibehålla en bra skolmiljö.  För att skapa en miljö som är bra, sett ur både ett 

fysisk och psykisk förhållande, är det därför viktigt att se över det dagliga arbetet. 

Skolans personal och elever bör ha tillgång till rätt förutsättningar, redskap och 

verktyg för att ha möjlighet att skapa en bra skolmiljö. Man bör även se över hur man 

inom skolan arbetar för att både personal och elever ska lära, må bra och känna sig 

trygga i skolan. För att lyckas med detta behöver man kartlägga hur personalen och 

eleverna mår och upplever situationen i skolmiljön och dess klimat. När 

kartläggningen är gjord bör man även se över vilka eventuella åtgärder som finns och 

görs samt att en uppföljning kring dessa och dess resultat bör ske (Ellmin, 2014; 

Skolverket, 2011). 

 

Som tidigare nämnts är det av stor vikt att rätt förutsättningar finns eller skapas för att 

en bra skolmiljö ska kunna existera. Det kan bland annat handla om att skapa 

utrymme för diskussioner och dialoger mellan personalen. Det är viktigt att i arbetet 

få möjlighet till att reflektera över saker och ting som sker, både bra och dåliga 

händelser. Detta kan i sin tur bidra till att olika lärandetillfällen skapas och 

förhoppningsvis kan personalen ta hjälp av varandra genom att finna stöd och delge 

erfarenheter mellan varandra (Sairanen & Pfeffer, 2011; Scarpaci, 2006; Åhs, 1998). 

Det är även viktigt att personalen på skolan förstår skolans roll och funktion i 

samhällets utveckling men lika viktigt är det att se den enskilda insatsens betydelse 

för att skapa en bra skola och skolmiljö. Det är viktigt att personlen på skolan 

upplever och känner sig betydelsefulla i skapandet av en bra skolmiljö. Att som 

anställd är det självklart fördelaktigt om man upplever sin roll och funktion i skolans 

arbete och utveckling som värdefull (Ellmin, 2014). En ensam rektor kan inte själv 

påverka skolans klimat och miljö men däremot kan hen påverka vilka resurser som 

ges till arbetet med att utveckla och förbättra skolmiljön. Det har visat sig vara 

framgångsrikt att som anställd uppleva att rektorn är en del av arbetet med att 

förbättra skolklimatet på skolan och som rektor är det därför av stor vikt att visa sitt 

engagemang och vilja till att utveckla skolan (Ahtola, Haataja, Kärnä, Poskiparta & 

Salmivalli, 2013; Ellmin, 2014).  
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Det är även en fördel om personalen har en gemensam värdegrund då det kan leda till 

att de skapar ett gemensamt förhållningssätt att utgå ifrån i sitt arbete (Ellmin, 2014; 

Sairanen & Pfeffer, 2011; Smith & Smith, 2014). Denna gemensamma värdegrund 

kommer förhoppningsvis inte bara att påverka personalen positivt utan även elever 

och föräldrar/vårdnadshavare kommer att få vetskap om hur skolans värdegrund och 

förhållningssätt till mobbning ser ut. Detta kan i sin tur leda till att förutsättningarna 

för att skapa ett gott skolklimat ökar då elever, föräldrar/vårdnadshavare och personal 

på skolan förhoppningsvis delar samma värdegrund och inställning till arbetet mot 

mobbning (Smith & Smith, 2014). Det är även av stor vikt att arbeta systematiskt för 

att försöka identifiera möjliga faktorer som kan påverka elevernas skolgång, både när 

det gäller lärande och samspel med andra (Ellmin, 2014).  Att man som anställd inom 

skolan arbetar för att skapa en god relation till eleverna har visat sig vara gynnsamt i 

arbetet mot mobbning. Det är även viktigt att man som elev känner sig sedd och 

bekräftad för den man är då det fyller en väldigt viktig hälsofrämjande faktor 

(Gustafsson, 2009; Åhs, 1998). Hur man arbetar för att skapa och upprätthålla denna 

goda relation mellan elev och anställd varierar. Det kan handla om att alltid hälsa och 

söka ögonkontakt med eleven man möter, att visa att man som vuxen ser eleven samt 

att man uppskattar elevens närvaro och märker om eleven saknas. Att bli sedd, 

uppskattad och saknad om man fattas kan vara avgörande faktorer som påverkar 

elevens inställning till skolan och de vuxna som arbetar där (ibid.). Skolor som visat 

sig effektiva i det förebyggande arbetet har lagt stort fokus på att skapa och 

upprätthålla en social gemenskap inom skolan (Ellmin, 2014). Att eleverna trivs i 

skolan är också avgörande för att ett lärande ska kunna ske (Gustafsson, 2009). Om 

man som elev inte mår bra eller vantrivs i skolan påverkas och hämmas lärandet 

(Ellmin, 2014; Gustafsson, 2009; Scarpaci, 2006).  

 

Andra faktorer som påverkar eleverna är huruvida de upplever ett ansvar och 

delaktighet i arbetet med att skapa en bra skolmiljö. Åhs (1998) menar på att det är 

positivt om eleverna i tidig ålder lär sig att känna ansvar och skapa en medvetenhet 

kring att ens egna handlingar och beteende kan komma att påverka andra individer. 

Han anser även att eleverna bör lära sig att kunna hantera konflikter på ett lämpligt 

sätt utan att någon upplever sig vara förlorare eller underlägsen i konfliktens lösning. 

Åhs menar även att då mobbning kan vara tecken på bristande självkänsla och 

samhörighet är det viktigt att skolorna arbetar för att forma och stötta eleverna till att 
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bli och vara trygga i sig själva. Det är även viktigt att eleverna och personalen 

upplever att ett gott skolklimat råder inom skolan och att alla får vara delaktiga (ibid). 

Då det visat sig att individer som ofta uppvisar ett aggressivt beteende oftare tenderar 

till att mobba andra är det även viktigt att fundera på hur man kan arbeta med att 

motverka att individer utvecklar ett aggressivt beteende (Frånberg & Wrethander, 

2011; Åhs, 1998). Hur individens uppväxtvillkor ser ut är en viktig och påverkande 

faktor i utvecklingen (Olsson, 1998; Olweus, 1999). Olweus (1999) menar att 

”Mycket kärlek och engagemang från uppfostrarens sida, klara gränser för tillåtet 

respektive icke-tillåtet beteende, samt användning av icke-fysiska 

uppfostringsmetoder, skapar icke-aggressiva, harmoniska och självständiga barn” (s. 

53). Det är alltså viktigt att växa upp och vistas i en miljö där individen upplever 

kärlek och omsorg samtidigt som det är viktigt att det finns tydliga gränser kring vad 

som är rätt och fel. Detta är något som skolpersonalen bör tänka och fokusera på.  

 

Personalens upplevelse  

För att arbeta mot mobbning behöver man kunskap kring vad mobbning är och hur 

det kan ta sig i uttryck. Ett problem som kan uppstå i arbetet är att personalen på 

skolan saknar denna kunskap vilket leder till att de inte ser eller känner igen beteendet 

bland eleverna (Allen, 2010; Crothers & Kobert, 2004; Scarpaci, 2006). Personalen 

behöver även kunskap kring hur man på skolan förväntas arbeta och agera när och om 

mobbning uppstår (Allen, 2010). Allen menar på att för att lyckas i arbetet mot 

mobbning behöver personalen utbildas inom området. Denna åsikt styrker även 

Charmaraman, Jones, Stein och Espelage (2013) då de har undersökt lärares åsikter 

kring mobbning och sexuella trakasserier. Resultatet visar på att lärarna på skolan 

önskade mer utbildning och information om hur man skulle ta hand om den som 

mobbar och den mobbade. Studien visade även tecken på att bland de större skolorna 

upplevde personalen att det inte fanns tillräckligt med tid åt att arbeta med mobbning 

och trakasserier, detta då de upplevde att deras agenda var fullbokad med andra 

uppgifter. Att det skulle råda brist på kunskap kring mobbning och hur man bör 

hantera mobbningssituationer håller inte Olsson (1998) med om, han menar istället att 

det handlar om bristande civilkurage hos skolans personal och ledare. Genom att inte 

vilja se och erkänna vad som faktiskt händer under exempelvis lektionerna, i matsalen 

eller på rasten undviker man problematiken och på så sätt finns det inget synligt 
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problem att arbeta med eller att åtgärda. Charmaraman et al. (2013) beskriver att vissa 

lärare ansåg att eleverna själva bar ett ansvar kring att förhindra och motverka att 

mobbning förekom inom skolan. Charmaraman et al. och Olsson (1998) menar att det 

är viktigt att som vuxen vara en god förebild för eleverna och att eleverna lätt tar efter 

de vuxnas beteenden och sätt att vara på. Med detta i åtanke har personalens attityd 

och inställning till mobbning en viktig och betydande roll i arbetet mot mobbning. 

Sairanen, Pfeffer (2011) och Scarpaci (2006) styrker även detta då de anser att det 

specifikt är lärarnas beteende som har en inverkan på eleverna. De menar på att hur 

lärarna beter sig kan komma att påverka och förebygga mobbningsfrekvensen inom 

skolan. Det är alltså av stor vikt att lärarna själva reflekterar över sin syn på mobbning 

och precis som Allen (2010) menar även Sairanen, Pfeffer (2011) och Scarpaci (2006) 

på att personalen behöver lära sig att upptäcka mobbning inom skolan. De behöver 

tydliga strategier och direktiv för hur man arbetar mot mobbning. Scarpaci (2006) 

menar att man som lärare har två olika roller i arbetet mot mobbning. Den ena rollen 

handlar om att lägga fokus på de som mobbar och syftet med detta är att lära dem hur 

man bör bete sig i sociala sammanhang och i samspelet med andra. Den andra rollen 

fokuserar istället mer på att arbeta efter de riktlinjer och strategier som skolan har 

samt att arbeta med de individer som utsatts för mobbning. Det är inte bara det 

förebyggande arbetet som är av stor vikt utan arbetet som sker när en 

mobbningssituation redan har uppstått är också viktig. Dock visar det sig vara vanligt 

att personalen inom skolan upplever sig osäkra kring hur de ska arbeta med att hjälpa 

den elev som blivit mobbad. Personalen upplever sig istället tryggare i att arbeta med 

den som mobbar eller har mobbat någon annan elev (Sairanen & Pfeffer, 2011). 

Sairanen och Pfeffer (2011) menar på att personalen upplever att det är enklare att 

arbeta med att ändra mobbarens beteende än att stötta och hjälpa den som utsatts för 

mobbning, detta beror möjligtvis på en kunskapsbrist kring hur man hjälper den 

mobbade. 

 

Som tidigare nämnts är det alltså bra att utbilda skolans personal, dock är det inte alla 

skolor som utbildar all personal kring arbetet mot mobbning. Detta är synd då 

forskning visar på att utbildad personal agerar snabbare och effektivare när en 

mobbningssituation uppstår än personal utan utbildning (Sairanen & Pfeffer, 2011). 

Det är även så att personal med lång erfarenhet (ca 20år) inom skolan oftare tar tag i 

arbetet mot mobbning samt att de arbetar effektivare än personal med kort erfarenhet 
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(ca 10år). Personal som utbildas inom mobbningsarbete rapporterar även in fler fall av 

mobbning än de utan utbildning. Detta kan bero på flera saker bland annat att de utan 

utbildning har svårare att avläsa och se när mobbning förekommer samt att det är mer 

vanligt att personal utan utbildning känner sig osäkra i situationen samt att de inte vet 

hur de ska agera eller lösa situationen som har uppstått. Det kan även vara så att 

personalen utan utbildning inte ser på mobbning lika allvarligt då de saknar kunskap 

kring mobbningens eventuella konsekvenser (ibid.). En annan faktor som kan komma 

att påverka huruvida man ser mobbningen eller inte är om man själv blivit utsatt eller 

utsatt någon annan för mobbning. Personer som utsatts eller utsatt någon annan 

individ för mobbning tenderar till att ha lättare att identifiera när mobbning 

förekommer än personer utan egen erfarenhet (Crothers & Kolbert, 2004). Vidare 

menar Crothers och Kolbert (2004) att både elever och personal måste lära sig att se 

när mobbning förekommer inom skolan. 

 

För att lyckas i arbetet mot mobbning är det även viktigt att personalen har en 

förståelse för hur betydande deras roll och uppgift är. Detta styrks av Antonovskys 

(2005) begrepp KASAM. KASAM handlar om att uppleva en känsla av sammanhang 

och för att detta ska vara möjligt behöver man som individ uppleva meningsfullhet, 

hanterbarhet och begriplighet i det man gör eller där man befinner sig. Vidare 

beskriver Antonovsky att människan, i det här fallet personalen, behöver vara 

medveten och acceptera de uppgifter som väntar samt att de behöver förstå och ta 

ansvar över sitt handlande. Gemensamt för Antonovsky (2005), Charmaraman et al 

(2013) och Scarpaci (2006) är att alla anser att personalen behöver vara medveten om 

att hur de reagerar och agerar kommer komma att påverka hur resultatet/situationen 

blir. Vidare menar Antonovsky (2005) att om man upplever delaktighet och 

inflytande i det arbetsuppgifter som man förväntas genomföra ökar möjligheten och 

viljan till att lägga ner energi på den planerade uppgiften. Det är även viktigt att 

personalen har tillgång till rätt förutsättningar och ”redskap” för att lyckas i arbetet. 

Åhs (1998) menar att det är av stor vikt att skapa tillfällen och förutsättningar för 

samtal kring normer och värderingar bland eleverna. Dessa samtal kan bland annat 

bidra till reflektion och lärande samt ökad medvetenhet hos både elev och lärare. Om 

dessa samtal sker som öppna diskussioner försvårar det även för de elever som 

mobbar att utöva mobbning under samtalets gång. Scarpaci (2006) menar att mobbare 

ofta agerar i tystnad och att dessa öppna samtal gör det svårare för mobbarna att ta 
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plats samt att om en öppen diskussion sker är det besvärligare för mobbarna att 

kränka eller trakassera någon annan individ utan att någon annan elev eller lärare 

märker detta och reagerar. Olsson (1998) menar att genom att fler vuxna engagerar 

sig i elevernas tid i skolan minskar mobbningen. Det kan handla om att äta lunch 

tillsammans med eleverna, delta i rastaktiviteter samt att finnas till hands i korridoren. 

Däremot är det inte meningen att de vuxna ska övervaka eleverna utan det är positivit 

om eleverna kan uppleva de vuxna som en del i samspelet mellan individerna på 

skolan. Genom att bara umgås och vistas tillsammans med eleverna i skolan menar 

Olsson att personalen gör en stor insats i det förebyggande arbete. Han menar även att 

arbetet mot mobbning är något som aldrig blir klart utan att det ständigt pågår. Att 

öppet uppmärksamma skolans arbete mot mobbning samt att låta skolans elever ta del 

av det arbete som utförts på skolan visar sig vara bra då tendenser till att elever 

undervärderar skolans arbete mot mobbning förekommer (Crothers & Kolbert, 2004). 

Det visar sig även vara så att elevernas bild av skolans mobbningsfrekvens är 

missvisande och felar. Detta då eleverna ofta saknar kunskap kring hur 

mobbningsproblematiken på skolan ser ut och det förekommer även att eleverna 

underskattar skolans arbete mot mobbning då de inte har någon inblick i vad som görs 

(ibid.). Crothers och Kolbert stödjer även att eleverna bör få vara delaktiga i arbetet 

mot mobbning då det visat sig vara så att elever som inte är delaktiga har svårare för 

att identifiera och upptäcka att och när mobbning förekommer eller uppstår.  

 

Konsekvenser av mobbning 

Eftersom begreppet mobbning är stort och det inte finns någon gemensam definition 

kring vad det innebär kan det även vara svårt att kartlägga mobbningens 

konsekvenser. Dock visar det sig vara så att om man utsätts för mobbning som liten 

kan det komma att påverka en negativt senare i vuxenlivet (Olweus, 1991, 1999; 

Scarpaci, 2006; Shore, 2009). Forskning visar att depression, ångest samt 

självmordstankar kan vara konsekvenser av mobbning (Frånberg & Wrethander, 

2011; Scarpaci, 2006). Det visar sig även vara så att den som mobbar löper större risk 

för att i framtiden bli kriminell (Olweus, 1991) och enligt Åhs (1998) finns risken att 

om man som barn inte får sina grundläggande psykiska behov tillgodosedda är det lätt 

att man i vuxen ålder inte upplever den inre styrkan som man annars skulle haft. Åhs 

menar även att som vuxen kan man vara mer känslig för påfrestningar och att det ofta 
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förekommer en osäkerhet kring ens egna tankar och idéer. Tilltron till sig själv blir 

ofta lidande av de brister i uppväxten som förekommit. Individens förutsättningar för 

lära, utvecklas och må bra påverkas även negativt av mobbningen (Ellmin, 2014; 

Gustavsson, Larsson & Ellström, 1996; Gustafsson, 2009: Skolverket, 2011:353). 

Detta gör att skolans klimat och miljö är avgörande för elevernas utveckling och 

hälsa.  

 

Skolverkets rapport  

Då Gävlemodellen bygger och utgår ifrån Skolverkets rapport (2011) kommer nedan 

en kort beskrivning kring rapporten och dess resultat. 

 

Skolverket publicerade 2011 rapporten Utvärdering av metoder och mobbning. I den 

har skolverket sammanställt flera olika metoder som alla syftade till att minska 

mobbningsfrekvensen inom skolan. Rapporten visar att för att lyckas med arbetet mot 

mobbning krävs det att engagerade och kompetenta individer samarbetar inom skolan. 

Det är även en fördel om skolan arbetar systematiskt med de insatser som sätts in och 

det är gynnsamt att fördela ansvaret mellan de anställda på skolan. Utvärderingen 

visar även att en hela skolan-ansats är positivt att sträva efter vilket innebär att all 

personal och alla elever vet om hur man på skolan agerar då mobbning uppstår. Enligt 

rapporten är det positivt att alla individer som tillbringar sin tid på skolan är medvetna 

om vilket förhållningssätt som är önskvärt på skolan samt att de arbetar gemensamt 

för att förhålla sig till det. Rapporten visar även vikten av ett gott skolklimat där 

utrymme för kreativitet, lärande, delaktighet, ansvar, inflytande och trygghet är 

viktiga faktorer. Skolklimatet tar även fördel om relationsförebyggande aktiviteter 

genomförs samt att engagerade rastvakter finns på plats vid skolans skolgård när 

eleverna har rast. 

 

I rapporten har flera olika metoder undersökts och resultatet visar på att om skolan 

låter eleverna aktivt medverka i det förebyggande arbetet minskar 

mobbningsfrekvensen. Det visar sig även vara viktigt att regelbundet undersöka 

mobbningssituationen på skolan för att senare kunna genomföra uppföljningar och 

utvärderingar av de insatser som skolan satt in.  Andra gynnsamma faktorer som 

rapporten visar på är vikten av kooperativa lag/team, att det finns tydliga rutiner när 
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mobbning förekommer, både för den mobbade och den som mobbar. Att personalen 

utbildas och får en ökad kunskap kring mobbning och kränkningar är även positivt i 

arbetet mot mobbning. Det är viktigt att skolorna för en god dokumentation kring de 

mobbningsärenden som dyker upp samt att personalen tillsammans med eleverna 

skapar regler och riktlinjer för hur man bör bete sig inom skolan.  

Kort och gott kan man se att utvärderinges essens pekar på att skolorna bör ha 

engagerade individer, både personal och elever, som arbetar mot mobbning. Det är 

viktigt att skolan formar arbetet kring mobbning utifrån de förutsättningar samt behov 

som skolan har samt att eleverna får vara delaktiga och påverka arbetet mot 

mobbning.   

 

BIG och Gävlemodellen 

Efter att Skolverket publicerat sin rapport Utvärdering av metoder mot mobbning 

(2011) påbörjades arbetet med att skapa och ta fram Gävlemodellen. Syftet var då att 

skapa en modell som utgick ifrån de resultat som Skolverkets rapport hade visat på 

samt att modellen skulle förhålla sig till de lagar och riktlinjer som finns för svensk 

skola, exempelvis Diskrimineringslagen (2008:567) och Skollagen (2010:800). 

Gävlemodellen utvecklades i ett samarbete mellan Brottsförebyggarna i Gävle (BIG), 

Utbildning Gävle och Högskolan i Gävle. Hösten 2012 startade de första skolorna sitt 

samarbete med Gävlemodellen och sen dess har tjugofyra skolor tagit del av 

modellen, både kommunala och fristående skolor inom Gävle kommun. 

 

För de skolor som medverkar i Gävlemodellen börjar insatsen med en träff för all 

personal på den aktuella skolan. Vid det här tillfället ges information, till samtliga 

anställda på skolan, om Gävlemodellen samt dess innebörd. Därefter genomförs ett så 

kallat strategimöte där tidigare forskningsresultat presenteras samt att skolorna får 

möjlighet att börja strukturera upp sitt kommande arbete. Senare sker det 

utbildningsdagar för trygghetsteam och personalutbildare. Det genomförs även en 

enkät för att kartlägga skolans situation och utgångsläge. Denna mätning görs med 

syftet att senare kunna se om insatserna som gjorts bidragit till någon skillnad för 

skolan och dess skolklimat. Efter att enkäten genomförts och sammanställts 

presenteras skolans resultat vid ett nytt strategimöte. Det är nu planeringen av olika 

insatser sker, hur planeriningen kommer att se ut beror på vad den tidigare 
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mätningen/enkäten visat på. Under följande termin sker de insatser som planerats och 

ytterligare en kartläggning görs i form av en enkät. Det är vid denna mätning som 

eventuella resultat kan visas. Utifrån vad enkäten visar planeras och struktureras 

nästkommande termins samarbete och upplägg upp. Då det är flera skolor som 

samtidigt arbetar efter Gävlemodellens koncept ges det även möjlighet till att 

regelbundet träffa personal från andra skolor och diskutera arbetets upplägg och 

skolornas situation. Dessa träffar anordnas och ansvarar BIG för med syftet att 

skolornas personal ska diskutera, reflektera och problematisera arbetet mot mobbning.   

 

Gävlemodellen bygger på att all personal på skolan ska vara delaktig i arbetet mot 

mobbning. Skolorna får själva strukturera upp hur arbetet ska gå tillväga samt vilka 

insatser och åtgärder som kommer att ske under terminernas gång. Personalen på BIG 

har som huvuduppgift att stötta och coacha de vuxna som i olika situationer inom 

skolan möter barn och ungdomar. BIG kan ge stöd i form av utbildning, skapa och 

främja samverkan mellan olika aktörer samt att de finns till hands om en konsultation 

är önskvärd. BIG:s mål och syfte är bland annat att arbeta för att barn och ungdomar i 

Gävle ska känna sig sedda och bekräftade. 

 

Trots att Gävlemodellen är relativit ny visar statistiken att de skolor som medverkat i 

modellen har lyckats med att skapa en nedåtgående kurva i mobbningsstatistiken. 

Statistiken visar dock på stora skillnader mellan de olika skolorna och detta tycks bero 

på skolledarnas engagemang och prioriteringar. Att en skola arbetar efter 

Gävlemodellens koncept kan på så sätt inte ses som en garanti för att mobbning inte 

ska förekomma, men de skolor som medverkar har betydligt bättre förutsättningar för 

att lyckas med att minska samt bibehålla en låg mobbningsfrekvens inom skolan. 

Detta då personalen bland annat får kunskap kring den aktuella forskningen samt 

vilka regler och lagar som finns inom området. Att personalen tillsammans med andra 

skolor aktivt arbetar med frågor som rör mobbning samt att de får stöttning och hjälp 

av BIG om så önskas är också fördelaktigt i arbetet mot mobbning (P. Matton, 

personlig kommunikation. 13 januari, 2015).   
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Problemformulering 
I Sverige har vi idag skolplikt vilket gör att alla barn och ungdomar måste gå i skolan. 

Då eleverna inte har något val menar Olsson (1998) att det är vuxenvärldens 

skyldighet att se till så att ingen mobbas eller för den delen mobbar någon annan. 

Detta stödjer även Skollagen (2010:800) då det exempelvis går att läsa att 

”Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett 

målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever” (§6). 

Det står även att ”Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att 

förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling” (§7). 

Lagarna är tydliga och det kan knappast råda någon tvivel kring dess innebörd. 

Skolan ska arbeta målinriktat för att motverka kränkande behandling, den ska 

förebygga och förhindra att någon kränks. Trots detta förekommer det mobbning 

inom skolan och skolan ses idag som en högriskmiljö när man pratar om mobbning, 

kränkningar och trakasserier (Gustafsson, 2009; Olweus, 1991, 1999).  

 

Att skolpersonalen har möjlighet att påverka huruvida mobbningens frekvens ser ut 

och utvecklas kan tyckas självklart och enkelt att förstå. Problematiken ligger nog 

snarare i att fastställa hur de kan påverka mobbningens uppkomst och frekvens. Utan 

denna kunskap blir arbetet svårt och de kan komma att påverka flera individer då 

konsekvenserna av mobbning är många. Det visar sig att mobbning bland annat kan 

leda till att man drabbas av ångest och depression (Frånberg & Wrethander, 2011; 

Scarpaci, 2006). Det förekommer även att man i vuxenålder är mer känslig för 

påfrestningar (Åhs, 1998) och individens förutsättningar att utvecklas och må bra kan 

påverkas negativt (Ellmin, 2014; Gustavsson, Larsson & Ellström, 1996; Gustafsson, 

2009: Skolverket, 2011:353).  

 

Med detta i åtanke vill jag undersöka hur skolpersonal som arbetar på skolor med låg 

mobbningsfrekvens upplever arbetet mot mobbning. Syftet är att bland annat att 

försöka urskilja essensen i hur de upplever arbetet och på så sätt försöka finna 

gemensamma framgångsfaktorer som kan underlätta i arbetet. Studien syftar även till 

att undersöka hur Gävlemodellen upplevs av informanterna och detta har till viss del 

gjorts för att utvärdera modellen och dess funktion. Jag har även en önskan och 

förhoppning om att studien kan bidra till att underlätta arbetet mot mobbning och på 

så sätt även bidra till en minskning i mobbningsfrekvensen.    
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Syfte och frågeställningar 
Syftet är att försöka urskilja några gemensamma framgångsfaktorer som är aktuella i 

arbetet mot mobbning. Studien syftar även till att studera informanternas upplevelse 

av Gävlemodellen och dess funktion.  

 

 Hur upplever skolledare och skolpersonal som arbetar på skolor med låg 

mobbningsfrekvens arbetet mot mobbning inom skolan?  

 

 Är det möjligt att finna någon/några gemensamma framgångsfaktorer som 

upplevs verka främjande i arbetet mot mobbning?  

 

 Upplever informanterna att Gävlemodellen har påverkat deras upplevelse 

kring vad mobbning innebär samt arbetet mot mobbning? 
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Metod 

I stycket nedan kommer valet av metod att presenteras. En redogörelse kring studiens 

tillvägagångssätt, urval och etiska aspekter finns även att ta del av. 

 

Val av metod  

Då syftet med studien är att undersöka hur skolpersonal och skolledare upplever 

arbetet mot mobbning har jag valt att genomföra en kvalitativ metod där intervjuer har 

genomförts. En kvalitativ metod syftar till att beskriva en helhet kring de fenomen 

som undersöks och forskaren önskar bland annat att undersöka infomantens 

upplevelse, berättelse, tolkning och eller erfarenhet. När en kvalitativ metod 

genomförs är det informantens egna ord och beskrivningar som bildar studiens data 

(Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Med detta i åtanke lämpade det sig bra att 

genomföra intervjuer då informanterna fick möjlighet att själva berätta och beskriva 

sina egna upplevelser (Bryman, 2011; Cohen, Manion, & Morrison, 2011; Svensson 

& Starrin, 1996). Intervjuer ger forskare bra förutsättningar för att nå en ökad 

förståelse inom det ämne som ska studeras (Bryman, 2011; Eliasson, 2013 & Dalen, 

2008). Metodvalet ger även forskaren möjlighet att ställa eventuella följdfrågor eller 

skapa en dialog om något är oklart under intervjun (Bryman, 2011).  Jag valde att 

genomföra semistrukturerade intervjuer och tog hjälp av en intervjuguide som jag 

själv skapat med syfte att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Semistrukturerade intervjuer är lämpliga att genomföra då forskaren har ett bestämt 

syfte och frågeställningar som hen önskar få besvarade (Bryman, 2011). Det 

underlättar även att använda sig av semistrukturerade intervjuer då flera intervjuer ska 

genomföras och sedan jämföras, detta då informanterna förhoppningsvis besvarar 

samma frågor (ibid.). Intervjuguiden bestod av öppna frågor vilket gav informanterna 

möjlighet att själva beskriva hur deras upplevelser, erfarenheter och tolkningar av 

olika situationer sett ut (Svensson & Starrin, 1996). Intervjuguiden hjälpte mig att 

hålla fokus under intervjun och Husserl (2004), Svensson och Starrin (1996) nämner 

vikten av att kunna lägga undan sina egna tankar och värderingar under studiens gång 

och på så sätt sätta informantens upplevelse i fokus, detta anser jag underlättades när 

jag tog hjälp av och skapade min intervjuguide.    
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Vilka skolor och vilka informanter deltar? 

I studien medverkar fyra informanter som alla arbetar på skolor som har lyckats 

minska mobbningsfrekvensen inom skolan. Samtliga skolor arbetar aktivt med 

mobbning samt att de samverkar med projektet Gävlemodellen. Urvalet kring vilka 

skolor som kom att bli aktuella för studien utsågs av en speciell grupp. Gruppen 

bestod av tre personer som har god anknytning till BIG och är väl insatta i 

Gävlemodellen. När urvalet genomfördes hade gruppen tillgång till den statiskt som 

finns gällande skolornas prestationer i arbetet mot mobbning. Enligt statistiken fanns 

det då fem skolor som var lämpliga att delta i studien. Det urval som skedde kan ses 

som ett medvetet och strategiskt urval då skolorna aktivt valts ut av den tidigare 

nämnda gruppen (Cohen et al., 2011; Eliasson, 2013). Skolorna som deltar i studien 

har alltså gemensamt att alla har lyckats minska eller bibehålla en låg 

mobbningsfrekvens inom skolan. När urvalet av skolor var klart kontaktades några 

valda informanter via e-mail av en person i den tidigare nämnda gruppen. De personer 

som kontaktades via e-mail har alla en central roll i skolans arbete mot mobbning. 

Informanterna fick då information kring studien och ett missiv bifogades (bilaga 1). 

Informanterna fick kontaktuppgifter till mig och uppmuntrades att själva ta kontakt 

med mig via e-mail för att delta i studien. På så sätt var och är den grupp som valt ut 

skolorna ovetande om vilka informanter som deltar i studien samt att jag till en början 

personligen inte kontaktat någon informant utan att kontakten gick via den grupp som 

arbetat fram urvalet av lämpliga skolor. Jag hade vid ett tidigare skede skapat en e-

mail för studiens ändamål och e-mailen har endast använts till att hålla kontakt med 

informanterna. Dessvärre var det endast en informant som tog kontakt och visade sitt 

intresse att delta i studien vilket ledde till att jag tog beslutet att själv kontakta de 

utvalda personerna. Innan jag kontaktade de eventuella informanterna skickade 

”gruppen” ut information om att jag skulle ta kontakt med dem, detta gjordes för att 

de eventuella informanterna skulle vara medvetna om att jag fick tillgång till deras e-

mailadresser samt att jag personligen skulle kontakta dem. Efter att ”gruppen” 

meddelat de eventuella informanterna fick jag tillgång till deras e-mailadresser. Jag 

tog sedan kontakt och vid det tillfället fick informanterna ytterligare en gång 

information angående studien. När jag personligen tog kontakt nappade tre till. Jag 

försökte även via dem få tag på fler informanter och hoppades då på ett så kallat 
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snöbollsurval (Cohen et al., 2011), detta gav dock inget resultat utan jag fick tillslut 

nöja mig med mina fyra informanter.  

 

Då urvalet av informanter gjorts av den så kallade ”gruppen” har jag som forskare 

inte påverkat eller styrt valet av informanter. Jag har heller ingen tidigare koppling 

eller anknytning till de skolor och informanter som medverkar i studien. Detta anser 

jag vara positivt då jag som forskare på så sätt inte har några egna erfarenheter eller 

uppfattningar kring just de här skolornas arbete mot mobbning.  

 

Tillvägagångssätt och genomförande 

I studien har fyra intervjuer genomförts med personer som alla har en central roll i 

skolans arbete mot mobbning. Samtliga informanter och skolor arbetar med och 

utifrån BIG:s koncept Gävlemodellen. Alla intervjuer genomfördes på tu man hand på 

informanternas arbetsplats i lugna miljöer, såsom klassrum, kontor och samlingsrum. 

Innan intervjuerna påbörjades försäkrade jag mig om att samtliga informanter läst mitt 

missiv och för att vara på den säkra sidan gick jag tillsammans med informanterna 

igenom missivet en gång till innan intervjun påbörjades. Detta gjordes då jag önskade 

att informanterna skulle uppleva att de fått rätt information samt att jag hade som 

syfte att uppfylla vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 

2002). De fyra principerna nyttjande-, samtyckes-, informations- och 

konfidentialitetskravet syftar till att fungera som riktlinjer för forskaren men även för 

att verka för att forskningen som görs sker under goda förhållanden för både forskaren 

och informanten (ibid.). När vi gick igenom missivet fick informanterna information 

om att deltagandet i studien var frivilligt och att informanten hade möjlighet att hoppa 

av och avsluta sin medverkan när som helst under intervjuns gång. Informanterna fick 

även veta att intervjun skulle spelas in för att underlätta analysarbetet. Det är även 

lättare att använda sig av citat samt att gå tillbaka till vad som sagt under intervjun om 

den spelas in (Bryman, 2011; Eliasson, 2013). Information om hur och var studien 

kommer att publiceras samt vilka som har tillgång till det insamlade materialet fanns 

även i missivet. Informanterna fick även veta att information som kan störa 

konfidentialitet raderas eller byts ut i studiens data. Detta görs för att ingen 

utomstående ska kunna spåra eller ta reda på vilka personer som medverkar i studien. 
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Tack vare dessa åtgärder uppfyller studien Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska 

principer.  

 

Som tidigare nämnts skapade jag en intervjuguide som låg till grund för de samtal 

som fördes under intervju. Frågorna skapades med målet att besvara studiens syfte 

och frågeställningar, intervjuguiden utgjorde även en mall för hur intervjun skulle gå 

till och på så sätt fungerade den som ett hjälpmedel. En intervjuguide gör det 

vanligtvis också enklare för forskaren att hålla fokus på studien under intervjun 

(Cohen et al., 2011; Dalen, 2008). Intervjuguiden bidrog även till att samtliga 

informanter har besvarat samma frågor vilket kan underlätta arbetet med att finna 

essensen i det som undersökts. Frågorna var så kallade öppna frågor vilket oftast leder 

till att informantens svar är av berättande och beskrivande karaktär (ibid.). Detta 

lämpade sig väldigt bra i min studie då syftet är att studera hur informanterna 

upplever saker och ting som rör arbetet mot mobbning. Jag upplevde att intervjuerna 

genomförts på ett bra sätt då de flöt på som vanliga samtal samt att jag upplevde att 

stämningen mellan mig och informanterna kändes avslappnad och tillåtande. Jag 

upplever inte att frågorna som ställts under intervjun kan ha upplevts som känsliga 

eller att de på något sätt kan påverkat informanten nämnvärt. Möjligtvis har 

informanternas medverkan i studien bidragit till ökad reflektion vilket Sairanen, 

Pfeffer (2011), Scarpaci (2006) och Åhs (1998) i så fall menar på är bra.  

 

Bearbetning  

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades inspelningarna och analysarbetet 

påbörjades. Men inspiration ifrån Kvales (1997) analysmetod som han kallar för 

meningskoncentration försökte jag finna essensen i informanternas svar. Med hjälp av 

olika färgpennor markerade jag meningar och ord som ansågs vara viktiga och 

bärande i informanternas svar. Detta resulterade i att jag skapade olika kategorier så 

kallade kluster där gemensamma upplevelser bildade olika teman. På så sätt 

sammanställdes informanternas svar och bildade tillsammans studiens resultat.    

Under analysarbetet har jag även i möjligaste mån försökt lägga mina egna tankar och 

värderingar åt sidan för att kunna se och finna vad informanterna beskriver och på så 

sätt finna svarens essens (Bjurwill, 1995; Hansson, 2011; Husserl, 2004; Svensson & 

Starrin, 1996). Det visade sig att informanterna beskrivit och upplevt ett flertal 
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liknande situationer vilket kan ses som studiens essens, självklart förekom det även 

upplevelser som skiljde dem åt men då syftet var att finna gemensamma 

framgångsfaktorer har skillnaderna inte fått lika stort fokus och utrymme i den här 

studien. 

 

Noggrannhet, trovärdighet och rimlighet  

Då informanterna som deltog i studien har fått likvärdiga förutsättningar för att delta 

anser jag att studiens noggrannhet och trovärdighet är relativt hög. Genom att alla 

informanter erbjöds att ta del av mitt missiv innan intervjun samt att vi tillsammans gick 

igenom missivet innan intervjun påbörjades anser jag att samtliga informanter har fått 

samma information kring studien och dess tillvägagångssätt. Alla intervjuer har 

genomförts i lugna och trygga miljöer som informanterna själva valt. Jag upplever att 

intervjuerna genomfördes på ett bra sätt och att en god stämning mellan mig och 

informanterna skapades, detta då jag upplever att de var bekväma i rollen som informant 

samt att mötena och samtalen med informanterna har känts avslappnade och ärliga. 

Noggrannheten och trovärdigheten anser jag även vara hög då samtliga intervjuer har 

genomförts på ett likvärdigt sätt, alla intervjuer har spelats in och transkriberats av mig, 

det är även jag som analyserat materialet och jag anser att det inte gjorts någon skillnad i 

arbetet utan att alla intervjuer har genomförts och analyserats på samma sätt. Huruvida 

studiens rimlighet är hög eller inte är svår att avgöra då informanternas tolkningar av 

mina frågor kan ha skiljt sig åt. Det går heller inte att garantera att de uppfattat mina 

frågor på det sätt som jag önskat och det råder även en risk i att informanterna kan ha 

undanhållit information eller valt att inte berätta hela sanningen. Detta är en problematik 

som nästintill inte går att komma undan då studier genomförs. Dock ser jag inget syfte 

eller risk i att mina informanter gjort detta då de öppet talat både om hinder och framgång 

i arbetet mot mobbning. Att studien har hög rimlighet, trovärdighet och noggrannhet är 

viktigt då det visar på att studien genomförts på ett korrekt sätt.  
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Resultatanalys 

Studien bygger på fyra intervjuer som genomförts med skolledare och skolpersonal 

inom Gävle kommun. Frågorna som ställts syftade bland annat till att få grepp om hur 

informanterna upplever mobbning samt arbetet mot mobbning. Informanterna fick 

bland annat beskriva hur de ansåg att arbetet mot mobbning skulle gå till samt att 

frågor som rörde ansvar, samverkan, attityder och inställningar ställdes. 

Informanterna fick även möjlighet att beskriva eventuella svårigheter i arbetet samt att 

skolornas samverkan med Gävlemodellen diskuterades. Jag har valt att presentera 

resultatet i olika teman då de visat sig vara av relevans under analysarbetets gång. Det 

förekommer flera likheter i informanternas svar vilket kan ses som studiens essens. 

Nedan presenteras och analyseras studiens resultat. 

 

Informanterna definierar mobbning 

I början av varje intervju fick informanterna beskriva sin upplevelse av vad mobbning 

är och kan innebära. Det visade sig då att de var eniga om att mobbning handlar om 

kränkande behandling och eller trakasserier. De var även eniga om att när man pratar 

om mobbning innebär det att kränkande handlingar eller trakasserier upprepas och 

återkommer under en längre tid. Att mobbning innebär att någon utsätts eller utsätter 

någon annan individ för fysiskt och eller psykiskt lidande var de alla överrens om. 

Två av informanterna upplevde att de ofta förekommer en maktskillnad mellan den 

som mobbar och den som utsätts för mobbning. Det framkom även en del synpunkter 

kring att man borde och ville prata om kränkningar och trakasserier istället för just 

mobbning. Informanterna som påpekade detta upplever det som mer rätt och riktigt att 

använda sig av de begreppen. En av dem beskriver att: 

 

… det är ett begrepp som på nåt vis liksom har fallit, man pratar ju mer om 

kränkande behandling och så nu”. 

 

Citatet visar att eftersom begreppet mobbning inte är lika aktuellt längre upplevs de 

ha tappat sin funktion och ersatts med andra begrepp, exempelvis kränkande 

behandling. En annan informant hänvisar till att hen förhåller sig till lagtexterna och 

att det är därför hen hellre pratar om kränkande behandling och eller trakasserier. 
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Dock visade det sig inte vara helt oproblematiskt att prata om kränkningar och 

trakasserier då problemet kring vad som är en kränkning eller trakassering uppstod. 

 

Delaktighet och inflytande 

När det kom till att beskriva hur man på en skola kan arbeta mot mobbning visade det 

sig att informanterna upplever en skillnad mellan det förebyggande och åtgärdande 

arbetet. En informant berättar:  

 

Ja för det första så måste man ju ha en ordentlig plan för förebyggande 

arbete då eller främjande arbete. För det första så måste man ju jobba 

hela tiden dels med utbildning av personalen men sen måste man också 

jobba aktivt i klassrummen och ta upp saker när det händer, det är 

superviktigt tycker jag. Att det genomsyrar hela, att man inte bara har 

någon lektion i veckan där man jobbar med det utan det genomsyrar hela 

arbetet, det är superviktigt och sen så måste man ju naturligtvis ha 

ordentliga planer för hur man går tillväga om det händer saker och det 

ska sitta i ryggmärgen hos all personal. 

 

Citatet visar på hur arbetet delas upp i förebyggande och åtgärdande arbete där arbetet 

fyller olika funktioner och upplevs vara viktigt av olika skäll. Informanten önskar att 

arbetet ska genomsyra allt som sker i skolan samtidigt som hen nämner att detta gäller 

för all personal på skolan. Arbetet ska även aktivt bedrivas i klassrummen vilket 

innebär att eleverna också blir en del i arbetet mot mobbning. Det visar sig vara så att 

samtliga informanter nämner att de upplever att det är viktigt att skapa en trevlig 

stämning inom skolan. Informanterna berättar att de arbetar aktivt med så kallade 

elevfrämjande aktiviteter vilket innebär att eleverna får möjlighet att göra roliga saker 

ihop. Syftet med de elevfrämjande aktiviteterna var inte bara att ha kul ihop utan 

eleverna får även möjlighet till att lära känna varandra lite bättre. För att få möjlighet 

till just detta anordnades bland annat fotbollscuper, skolkonserter, rastaktiviteter, 

gemensamma temadagar och klassrumsbesök.  
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Informanterna nämnde även att de försöker inkludera eleverna i skolans 

planeringsarbete. En informant berättar att hen upplever att personalen på skolan 

arbetar mycket med att eleverna ska uppleva delaktighet i de beslut som tas på skolan. 

Ett exempel på hur det i praktiken kunde visa sig var att när nyanställningar skulle ske 

fick elever möjlighet att vara med under intervjutillfället. Detta var ett exempel som 

visar hur eleverna bland annat fick vara med och påverka de beslut som skedde på 

skolan. Vidare berättar informanten att: 

 

Har vi en god undervisning, har vi, tycker eleverna att dom har 

inflytande, att dom tycker att det känns meningsfullt att vara här, då 

kommer eller då löser sig väldigt mycket av dom här 

värdegrundsfrågorna.  

 

Citatet visar på att informanten upplever att arbetet inte bara handlar om 

värdegrundsfrågor utan hen anser även att man bör se till ett större perspektiv. 

Informanten upplever exempelvis att en god undervisning och inflytande är viktiga 

faktorer, hen pratar även genomgående om ”vi” när hen beskriver personalen och 

detta tycks vara viktigt. Hen berättar vidare att personalen försöker i möjligaste mån 

låta eleverna vara delaktiga i den planering av undervisning som sker. Hen tror att för 

att positiva möten och relationer ska skapas inom skolan behöver eleverna känna sig 

sedda och tagna på allvar.  

 

Ramar och kramar 

När det kommer till arbetsfördelningen och arbetets struktur upplever samtliga 

informanter att skolpersonalen behöver ha kontroll över vem som gör vad när det 

kommer till utredningsarbete och uppföljning. Händer det något i klassrummet 

upplever de att det är viktigt att det lyfts med en gång och att ingen anställd på skolan 

blundar för vad som sker. En informant beskriver att: 

 

… att vara väldigt snabb när det händer saker, när man liksom måste 

rycka ut så att säga. Att det finns en tydlig struktur och en plan, för vad 

gör vi när vi märker att det har uppstått redan, ja typ så.  
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Citatet påpekar både på vikten av att agera snabbt men även att det är positivt om det 

finns en tydlig plan och struktur kring vad som ska ske om det uppstår en situation där 

personalen behöver ingripa. Informanten pratar även om ”vi” och menar då all 

personal på skolan. De övriga informanterna beskriver också vikten av att arbeta 

strukturerat och att det finns en tydlig plan kring hur arbetet mot mobbning ska gå 

tillväga. En informant berättar att: 

 

Vi ska ha bra lektioner, vi ska ha en bra verksamhet, vi ska veta varför vi 

är där och sen som en del i det kommer också hur vi jobbar. Vad ska vi ha 

för, vilka värderingar vill vi ska genomsyra den här skolan och hur 

levande gör vi det. 

  

Den här informanten upplever att det är viktigt att arbetet mot mobbning genomsyrar 

hela verksamheten och allt som görs samt att det är något som alla arbetar med. Hen 

upplever även att arbetet mot mobbning handlar om så mycket mer än bara själva 

värdegrundsarbetet inom skolan. Informanten berättar även att hen upplever att en 

tydlig verksamhetsidé har varit en viktig faktor på deras skola. Denna åsikt delades av 

flera informanter och någon nämnde att arbetet mot mobbning ständigt måste pågå 

och inte bara under någon viss lektion. Det går även att urskilja informantens fokus 

kring ”vi” då hen gör det tydligt att arbetet handlar om ”vi” och att personalen arbetar 

tillsammans mot mobbning. Hen poängterar även vikten av att göra arbetet levande 

och på så sätt användbart för både personal och elever. En annan informant berättar 

att: 

 

… sen så måste man ju naturligtvis ha ordentliga planer för hur man går 

tillväga om det händer saker och det ska sitta i ryggmärgen hos all 

personal.  

 

Denna informant hade en önskan och vision om att skolans plan kring arbetet mot 

mobbning ska vara så självklart att de sitter i personalens ryggmärg och att arbetet på 

så sätt går per automatik samt att all personal vet hur de ska agera om en 

mobbningssituation uppstår. En annan informant upplever att arbete bör innehålla 

både ramar och kramar. Med detta menade hen att det behövs en tydlig struktur och 
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gränssättning samtidigt som eleverna måste uppleva att personalen finns till för dem 

och vill dem väl.  

 

Ansvar och samverkan 

När vi under intervjun kom in på frågor som rörde ansvar och hur det fördelas inom 

skolan var alla informanter samstämmiga om att det yttersta ansvaret upplevs ligga 

hos skolledaren och att det är dennes arbetsuppgift att se till att skolan arbetar mot 

mobbning. Samtidigt nämner de att arbetet mot mobbning är något som all personal 

på skolan ansvarar för. På frågan vems ansvar det är att arbeta mot mobbning 

beskriver en informant att:  

 

Allas, definitivt sen är det ju jag som är ytterst ansvarig men det är allas 

ansvar och allas barn.  

 

Citatet visar på att informanten upplever att hen i första hand är ansvarig för arbetet 

mot mobbning samtidigt som hen gör det tydligt att ansvaret är allas och på så sätt har 

ingen mer eller mindre ansvar bland personalen. Vidare beskriver en informant att hen 

upplever att trygghetsteamen har ett större ansvar då de ansvarar mer för vissa samtal 

och att de ska se till så att dokumentationen går rätt till. En annan informant upplever 

att trygghetsteamen endast fungerar som en styrgrupp i skolan och att alla anställda 

har samma ansvar och uppdrag i arbetet mot mobbning. Det finns även de informanter 

som tycker att eleverna också bär ett ansvar vilken kan ses som självklart då 

informanterna tidigare berättat om skolans gemensamma värdegrund och elevernas 

delaktighet i arbetet mot mobbning. Det kan tyckas givet att då eleverna är en del av 

skolan och skolklimatet som råder bär även de ett ansvar i arbetet mot mobbning. En 

informant berättar att eftersom eleverna är en del i organisationen är de med och sätter 

ribban för hur man får bete sig samt att eleverna ansvarar för vad de gör under sin 

skoltid. Informanterna berättar även om elevrådets roll och arbete inom skolan och 

samtliga upplever att samarbetet med elevrådet fyller en viktig funktion i arbetet mot 

mobbning. En informant berättar att: 
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Ja elevråd har vi ju då varje vecka och ja så har vi caféråd och i de yngre 

åldrarna har vi också elevråd. Ja men vi försöker få med dom i 

planeringen, alltså vi har ju planering och genomförande av undervisning 

överhuvudtaget. Att känna att man blir lyssnad på och tagen på allvar är 

jätteviktigt för att skapa en relation och positiva möten och det ska ju 

liksom genomsyra vardagsarbetet inte vara något som ligger, för det är 

väl det som jag tänker att det ska inte ligga som ett block vid sidan om 

utan det ska vara en del utav hur vi är tillsammans i vardagen. 

 

Citatet visar på att informanten upplever att det är viktigt att elevrådet får vara med 

och känna sig delaktiga i det som sker på skolan, detta eftersom eleverna är en del av 

skolan och verksamheten som pågår där. Informanten berättar att arbetet ska 

genomsyra vardagen och att de ska vara en del i den. Samtliga informanter berättar att 

personal på skolan regelbundet träffar elevråden och diskuterar vad som händer på 

skolan samt kommande händelser. Informanterna upplever att detta är en viktig del i 

arbetet och att de på så sätt arbetar tillsammans mot mobbning.  

 

När informanterna fick möjlighet att beskriva deras pågående arbete mot mobbning 

visade det sig att flera upplever att det är viktigt att ständigt arbeta med att utveckla 

personalen. På samtliga skolor är arbetet mot mobbning en återkommande punkt på 

personalens möten. En informant berättar att på hens skola arbetar man med något 

som kallas för trygghetsfrågor, dessa frågor finns som en stående punkt på varje 

verksamhetsmöte. En annan beskriver att de arbetar med värderingsfrågor. De båda 

förklarar att detta görs för att personalen ska utvecklas men även för att diskutera och 

reflektera över vad som sker på skolan. Att personalen delar med sig och diskuterar 

skolans situation är något som informanterna upplever som en viktig faktor i arbetet. 

Informanterna upplever även att det är viktigt att personlen ständigt utbildas inom 

ämnet då de nämner att mobbningsproblematiken förändras och påverkas av 

samhällets utveckling.  

En informant upplever att det har varit viktigt att göra mobbningsproblematiken på 

skolan tydlig och lättillgänglig för alla som befinner sig på skolan. Hen tycker att det 

är viktigt att visa och prata om de problem som finns. Vidare berättar informanten att 

man på skolan pratar mycket om vad som är acceptabelt och inte, detta upplever hen 

ha underlättat i arbetet då ingen kan ha missat vilka värderingar som skolan står för. 
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Hen upplever även att eleverna ibland kan undra vad personalen gör och att en tvekan 

bland eleverna kring om de faktiskt gör något har uppmärksammats. Med detta i 

åtanke upplever hen att det är extra viktigt att gå ut i klassrummen och berätta om 

arbetet som pågår på skolan.  

 

När informanterna pratar om det åtgärdande arbetet påpekar alla att de upplever att 

det gäller att vara snabb i sitt agerande. Det ska märkas att personalen tar arbetet på 

allvar och att de är medvetna och ser vad som sker på skolan. En informant beskriver 

att: 

 

… för att också sända ut signaler i organisationen, alltså bland eleverna 

att här tar dom det på allvar… 

 

Informanten ovan upplever att det är viktigt att arbetet syns så att eleverna upplever 

att personalen tar mobbningen på allvar och att de märks att mobbningsarbetet 

prioriteras på skolan. Hen nämner även att eleverna ska uppleva att här tar ”dom” 

arbetet på allvar vilket kan tyda på att informanten ser personalen som en gemensam 

arbetsgrupp.   

 

Trygghet 

På alla skolor finns det så kallade trygghetsteam som aktivt arbetar mot mobbning. 

Samtliga trygghetsteam träffas regelbundet och diskuterar vad som har hänt och 

händer på skolan. Det framkommer att på några skolor är det trygghetsteamen som 

ansvarar för den största delen av den dokumentation som sker samt att det är 

trygghetsteamen som följer upp ärendena och ser så att de utvecklas positivt för alla 

inblandade. Trygghetsteamen på de här skolorna har alltså lite mer ansvar än övrig 

personal på skolan. Det förekommer även att trygghetsteamet upplevs arbeta mer som 

en styrgrupp som stöttar och motiverar den övriga personalen. I och med det här 

arbetssättet och arbetsfördelningen upplevs alla ansvara för den dokumentation som 

ska ske och all personal behöver vara inställd på att alla är viktiga bärare i arbetet mot 

mobbning. Informanterna upplever också att eftersom all personal på skolan ansvarar 

för att arbetet mot mobbning sker är det den personen som först upptäcker konflikten 

eller kränkningen som även har ansvaret att lösa konflikten. Om den personen av 
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någon anledning inte tror sig klara av att lösa situationen framkommer det att det 

upplevs positivt att trygghetsteamet finns till hands och kan hjälpa till.  

 

Det visar sig även vara så att informanterna upplever att eleverna känner sig trygga i 

att vara som de vill, detta tror informanterna är en viktig framgångsfaktor. En 

informant upplever att personalen och eleverna på skolan är väldigt toleranta och låter 

alla vara som de vill. Detta menar hen har bidragit till att det inte finns någon norm 

kring hur man bör vara eller se ut i skolan. En informant nämner att tack vare skolans 

storlek så tror hen att personalen på skolan kan namnen på alla elever som går på 

skolan. Detta menar hen kan vara positivt då hen upplever att personalen har en koll 

på sina elever samt att eleverna antagligen känner sig bekräftade och sedda av 

personalen på skolan.  

 

Attityd och inställning 

Att personalen på skolan anser att arbetet mot mobbning är viktigt går inte att missa. 

Samtliga informanter beskriver hur de inom skolan upplever mobbning som ett 

allvarligt problem och att det är något som de inte vill acceptera. De anser sig själva 

vara lyhörda, effektiva och duktiga i arbetet mot mobbning. Informanterna upplever 

även att skolpersonalen tar minsta lilla tendens till kränkande behandling eller 

trakassering på största allvar. Däremot nämner informanterna att de upplever att det 

finns skillnader kring hur personalen och elevernas attityder och inställningar till 

mobbning ser ut. En informant beskriver att:  

 

…eleverna uppfattar inte det här hårda klimatet som vi ser och det tror 

jag beror på att hela samhället, ja med tv och ja allting alltså det är ju ett 

språk nu och så blir man liksom avtrubbad och då ja. Så på det viset tror 

jag att eleverna kanske många gånger eller så är det fördomar, jag har 

funderat mycket på det där men att man tror att elever har mycket högre 

ribba men ja jag vet inte. 

 

Vidare beskriver hen att alla elever kanske inte har en så kallad hög ribba utan att det 

varierar sig nog från fall till fall. Med en hög ribba menar informanten att eleverna tål 

mer på grund av dagens hårda klimat och de språk som förs i skolan idag. 
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Det framkommer även att informanterna upplever att eleverna skämtar om mobbning 

på ett visst sätt och att eleverna lätt skojar bort situationen om de gjort något elakt. 

Detta är något som informanterna upplever som klurigt då de försöker lära eleverna 

att man inte skojar på det sättet, informanterna menar att detta inte är ett lämpligt sätt 

att skoja eller skämta på. En informant berättar att oftast när hen har pratat med 

eleverna och förklarat att man inte skojar på det sättet så brukar eleverna inse relativt 

snabbt att den typen av skojande och skämtandet kanske inte är så kul trots allt. 

Informanterna upplever också att det ibland kan vara svårt att se om någon blir kränkt 

eller illa behandlad. En informant beskriver att: 

 

Killarna är ju inte så smarta utan dom bufflar ju på och det syns ju tydligt 

vad dom gör medans tjejerna är svårare för att det kan ta lång tid innan 

vi upptäcker sånt. För att det handlar exempelvis om blickar och gick hon 

före eller efter mig i ur omklädningsrummet. Väntade hon på mig eller 

väntade hon inte på mig. Det kan dom uppleva som väldigt kränkande 

medans vi då har svårt att se det.  

 

Det informanten beskriver kan ses som direkt och indirekt mobbning och som hen 

beskriver är det inte alltid lätt att upptäcka och se när kränkningar sker. Det 

framkommer även att det ibland upplevs vara svårt att dra en gräns kring vad som är 

en kränkning eller inte. En informant upplever att svårigheten att se och upptäcka 

saker och ting kan bero på att det finns normförskjutningar och att de vuxnas och 

elevernas inställning och attityd kring mobbning skiljer sig åt. Hen berättar att på 

grund av normförskjutningar finns det en rädsla kring att personalen kan missa när det 

sker kränkningar eller trakasserier, detta då de blivit en del av normen. Vidare 

beskriver hen att hen upplever att det finns en risk att kränkningarna och 

trakasserierna till slut ingår och är en del i elevernas och personalens vardag då det 

blivit en norm att vara, prata eller bete sig på ett visst sätt i skolan. Att detta skulle 

hända vill hen absolut inte acceptera. En informant berättar att det pratats om 

nolltolerans vad gäller mobbning inom skolan, detta är dock inget som hen riktigt tror 

på. Hen upplever nämligen att någon form av mobbning alltid förekommer när folk 

kommer tillsamman i olika grupper, både bland barn och vuxna. Att uppnå en 

nolltolerans är självklart något de på skolan arbetar för men hen upplever att det är ett 

väldigt svårt mål att nå, nästintill omöjligt menar hen. 
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Kunskap, tid och makt 

För att lyckas i arbetet mot mobbning är alla informanter överens om att det krävs 

rutiner kring hur arbetet bör gå till. De upplever att det krävs att det finns en tydlig 

struktur och plan för hur man ska arbeta mot mobbning inom skolan. En annan viktigt 

faktor som alla upplever behövs är kunskap. De beskriver att personalen behöver få 

kunskap och utbildning inom ämnet så att det vet vad mobbning är och hur det kan gå 

till. De nämner att personalen behöver tränas i att upptäcka när mobbning 

förekommer samt hur det åtgärdande arbetet bör gå till. Möjlighet till fortbildning 

upplevs även som en viktig faktor menar en informant då hen upplever att i dagens 

samhälle så förändras sättet att utöva mobbning på vilket gör att personalen behöver 

hänga med, exempelvis i hur man arbetar med kränkningar på nätet. Att tid upplevs 

vara en viktig faktor framkommer också då en del upplever att det krävs schemalagd 

tid till att arbeta med att planera skolans arbete mot mobbning. Däremot finns det 

informanter som upplever att någon avsatt tid, utöver tid till utbildningar och 

planering, inte behövs. En informant beskriver att: 

 

Det är bara en inställning. En fråga om inställning hos all personal att 

det här är viktigt och det här måste alla jobba med, något annat kan jag 

inte se.  

 

Informanten ovan upplever att har du rätt inställning så behöver du ingen extra tid för 

du kommer att prioritera och väva in arbetet mot mobbning i din vardag och i dina 

befintliga arbetsuppgifter, värderingar och sätt att vara på. Att arbeta med mobbning i 

vardagen tar på så sätt ingen extra tid upplever hen. Detta resonemang får även stöd 

av andra informanter som också upplever att det åligger alla att arbeta med dessa 

frågor och att det inte tar någon extra tid då de ingår i arbetsuppgifterna från början. 

En informant upplever att medvetenhet kring den problematik som finns är den 

viktigaste och största resursen för personalen. Hen berättar att medvetenheten är något 

vi har makt och kontroll över vilket gör att vi även har möjlighet att påverka hur 

medvetna vi är om saker och ting. Informanten beskriver att genom de utbildningar 

som BIG har erbjudit och genomfört upplever hen att personalen har ökat sin 

medvetenhet och kunskap inom ämnet.   
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Det finns en informant som nämner att resurser inte behöver utgöras av tid, pengar, 

kunskap eller material. Hen upplever att på skolan där hen arbetar är det en person 

som är skolans viktigaste resurs, nämligen personen som arbetar i elevcaféet. Denna 

person upplevs vara en stor resurs och tillgång i arbetet mot mobbning. Personen 

upplevs vara väldigt omtyckt av eleverna och informanten upplever att just den här 

personen är någon som alla elever tycker om och känner att de kan vända sig till. En 

annan upplever att det är en fördel om det finns personal som kan befinna sig i 

korridorerna som en extra resurs. Resurser behöver alltså inte handla om materiella 

ting. 

 

Svårigheter 

När informanterna berättar om eventuella svårigheter så varierar svaren. En svårighet 

som upplevs i arbetet är att genomföra den dokumentation som skolan är skyldig att 

göra. Informanterna delar åsikten om att dokumentationen är bra då de upplever att 

den visar på att skolan tar händelser på allvar och att de har koll på det som sker 

samtidigt framkommer det att de upplever att dokumentationen ibland är ett hinder i 

arbetet och att det ibland krävs att personalen påminns om att dokumentationen ska 

ske. Att dokumentera är i sig inget som de upplever som svårt men det är ytterligare 

en arbetsuppgift att göra för de anställda. Samtidigt upplever informanterna att 

dokumentationen leder till något bra och alla nämner att den upplevs som en viktig 

faktor i arbetet mot mobbning. En informant berättar att hen upplever att en del 

personer ibland blundar eller väljer att inte se vissa situationer och på så sätt slipper 

personen undan från eventuellt extra arbete. En annan situation som informanterna 

beskriver som svår är när de upplever att det insatser som skolan gör inte verkar 

hjälpa. Det kan exempelvis vara så att problematiken i ett ärende gör att fler resurser 

behöver sättas in och arbeta för att lösa situationen. Det kan handla om att skolan 

behöver hjälp av polisen eller socialtjänsten för att gå vidare eller lösa situationen. I 

de situationerna är det just själva maktlösheten som upplevs som svår att hantera. En 

informant berättar att trots att skolan har gjort vad de kunnat och försökt på bästa vis 

så förekommer det ibland att de inte lyckas med sitt arbete. Informanten upplever att 

detta är väldigt tråkigt att vara med om och känslan av att inte kunna hjälpa till eller 

göra något åt det som sker får en att känna sig otillräcklig och maktlös. En annan 

svårighet som nämns är när någon elev säger sig vilja vara själv och att det är ett eget 
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val som eleven gjort. En informant påstår att ingen väljer att vara ensam och hen 

upplever att detta gör ont att se och höra. Hen berättar även att det kan vara svårt att få 

till en naturlig och äkta gemenskap i olika grupper och att det ibland upplevs vara 

svårt för vissa elever att bli en del i en grupp. Informanterna berättar även att de 

upplever att trots all utbildning som ges och trots att det upplever att det arbetar aktivt 

och tar mobbningsproblematiken på allvar så finns det en känsla av att de inte kan se 

eller upptäcka allt som sker. Någon menar att detta beror på den normförskjutning 

som hen upplever har skett medan någon annan tycker att det är en svår uppgift att 

alltid lyckas med då mycket av mobbningen sker i skymundan. 

 

En annan faktor som upplevs göra arbetet svårt är att skolan som organisation 

förändras. Personal kommer och går och informanterna upplever att man ständigt 

behöver börja om i arbetet på grund av förändringar. En informant beskriver att 

arbetet går upp och ner på grund av organisationsens liv. Hen menar att detta är 

självklart eftersom det händer saker och ting, både bland elever och personal. 

Informanterna berättar även att det ibland är problematiskt att dra en gräns kring när 

någon mobbar, kränker eller trakasserar någon annan. En informant menar att detta 

egentligen inte borde vara så svårt eftersom allt handlar om hur den som utsatts för 

kränkningen upplever situationen. Om en elev känner sig kränkt så är den det och då 

måste arbetet utgå ifrån elevens upplevelse. Det är inte personalens uppgift att värdera 

hur mycket kränkt eller mobbad någon har blivit utan personalen bör lyssna till eleven 

som utsatts. Det finns även en informant som menar att arbetet inte alls är svårt då hen 

upplever att det handlar om vilken inställning och attityd man har. Informanten anser 

att det bara handlar om i fall man tycker arbetet är viktigt eller inte.  

 

Gävlemodellens funktion 

Då studiens urval av informanter var skolor och personal som arbetar efter BIG:s 

modell Gävlemodellen ansåg jag det relevant och självklart att fråga informanterna 

vad det tyckte om modellen samt om de upplevde att den påverkat dem på något sätt. 

Det visade sig vara så att samtliga informanter var positiva till modellen och att de 

tyckte att den fungerat bra. Informanterna upplever att modellens upplägg och 

innehåll känns relevant och viktigt och att det är en fördel att modellen är baserad på 

vetenskaplig forskning inom området. De berättar att eftersom modellen bygger på 
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forskning så upplever de att modellen garanterar att arbetet går rätt och riktigt till. Det 

upplevs även fördelaktigt att modellen anpassas efter skolans behov och situation och 

informanterna tycker att det varit lätt att anpassa modellen. Det framkommer även att 

uppföljningen och utvärderingen som görs upplevs viktig och värdefull och 

informanterna tycker att det är bra att de får som ett kvitto på deras arbete och 

resultat. Att möjligheten att träffa andra skolor och annan personal har givits upplevs 

varit gynnsamt då informanterna upplever att träffarna har givit dem påfyllnad av 

kunskap samt att de utvecklats kunskapsmässigt. En informant upplever att träffarna 

har fungerat som påminnelser vilket har varit värdefullt att få ibland. Vidare beskriver 

hen att hen upplever att arbetet mot mobbning lätt faller i bakgrunden och glöms bort 

annars. En annan informant upplever att skolans medverkan i Gävlemodellen har 

påverkat rektorerna positivt. Hen beskriver att: 

 

…sen har ju alla liksom rektorer fått sig en omgång av att höra det här att 

vad viktigt det är att all personal ska engageras… 

 

I det här fallet upplever informanten det positivt att någon utanför skolan kom och 

berättade om allvaret i arbetet mot mobbning samt vikten av att alla på skolan 

engageras i arbetet. Det framkommer även att informanterna upplever att rektorernas 

engagemang och inställning blir tydlig och på så sätt lättare att eventuellt påverka. 

Informanterna upplever även att i och med arbetet med Gävlemodellen har det varit 

lättare för dem att ta del av de material och den forskning som finns inom området. 

Det förekommer att personalen på skolorna har delat upp materialet som de fått av 

BIG, vilket har upplevts som positivt då de ansåg det vara omöjligt att ta del av allt 

material själv. En informant upplever att det finns en risk att arbetet blir lite för 

schablonmässigt, där man tycker att pojkar är på ett visst sätt och flickor på ett annat. 

Hen vill poängtera att man inte får fastna i könstypiska mönster kring vad som 

fungerar för pojkar och flickor. Informanterna berättar även att de upplever att stödet 

ifrån Gävlemodellen har hjälpt dem under arbetets gång och att det märks att 

personalen inom BIG är väldigt engagerade i modellen. Dock berättar en informant att 

arbetet ibland kan upplevas lite för personbundet. 
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På frågan huruvida informanterna upplever att Gävlemodellen har påverkat deras 

inställning eller synsätt kring vad mobbning är eller kan vara svarar alla att det inte 

upplever någon påverkan, alla informanter upplever att de synsätt som de har idag 

hade de även innan samarbetet med Gävlemodellen. Däremot upplever de att deras 

kunskap kring värdegrundsarbete har ökat och fått större fokus samt betydelse än 

innan de medverkade i Gävlemodellen. Även inställningen till att arbeta mot 

mobbning upplevs ha påverkats positivt då arbetet upplevs viktigare nu än förut. En 

tanke kring att värdegrundsarbetet är precis lika viktigt som kunskapsarbetet upplevs 

ha vuxit fram. En informant berättar att hen tidigare tyck att det vore enklast och bäst 

om det fanns ett färdigt material och en mall att följa i arbetet mot mobbning. Detta är 

något som hen idag har insett inte existerar och beskriver att: 

 

Men nu har jag insett att det finns inte något sånt. Det skapar man själv.  

 

Informanten menar att eftersom varje skola är unik så går det inte att göra ett koncept 

eller en mall som kan passa alla olika skolor och alla olika behov som finns och på så 

sätt tycker hen att Gävlemodellens upplägg är riktigt bra.  

 

Informanterna berättar att tack vare samarbetet med BIG har skolornas arbete mot 

mobbning strukturerats upp och blivit lättare att arbeta med. En informant berättar att 

arbetet mot mobbning inneburit att personalen på skolan skapat flera nya 

nätverksgrupper och att deras samverkan med BIG resulterat i fler möten och träffar 

med andra nätverksgrupper. Informanten upplever dock en risk i att många olika 

nätverk bildas och att fler möten planeras, hen har nämligen en känsla av att det kan 

bli för mycket för personalen. Vidare beskriver hen att för att träffarna och mötena 

ska vara betydelsefulla behöver personalen uppleva att mötena ger lika mycket 

tillbaka som personalen ger av sig själva. Detta upplever informanten inte alltid är 

självklart och att huruvida mötena blir betydelsefulla eller inte beror på 

gruppdynamiken som råder samt individernas inställning.  
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Sammanfattning  

Det visar sig att informanterna beskriver flera olika framgångsfaktorer i arbetet mot 

mobbning. Faktorer såsom upplevd struktur, kunskap, tid, medvetenhet, engagemang 

och delaktighet upplevs viktiga. De menar att all personal på skolan upplever att 

arbetet mot mobbning är viktigt och samtliga informanter anser att skolorna arbetar 

aktivt mot mobbning. De nämner att personalen är engagerad i elevernas skolgång 

och att man bör se arbetet mot mobbning som en del i hela skolans verksamhet. 

Informanterna påpekar även vikten av att låta eleverna vara delaktiga i arbetet mot 

mobbning eftersom de utgör en stor och viktig del av verksamheten. Arbetet bör 

genomsyra hela organisationen och allt som sker. Informanterna nämner även att de 

upplever och tror att det finns skillnader mellan hur elever och personal ser på 

mobbning och kränkande behandling. De beskriver att eleverna ofta påstår sig 

skämtar eller skojar med varandra medan personalen upplever att man inte skojar och 

skämtar på det sättet som eleverna ibland gör. Informanterna beskriver även att 

personalen troligtvis upplever och tar mer allvarligt på mobbning och kränkande 

behandling än eleverna och några tror att detta kan bero på de normer och det 

skolklimat som råder i skolan. De är även överrens om att de upplever svårigheter i 

arbetet, det kan bland annat handla om att genomföra den dokumentation som skolan 

är skyldig att göra samt att informanterna anser att dokumentationen ibland upplevs 

som en extra uppgift och att de finns personal som på olika sätt undviker att 

genomföra den. Informanterna upplever även att det kan vara svårt att dra en gräns 

när mobbning alternativt kränkande behandling sker samt att de ibland upplever sig 

vara maktlösa i sitt arbete mot mobbning. De beskriver också att de upplever att det 

kan vara svårt att upptäcka och se när det sker då mobbning kan förekomma på flera 

olika sätt. Att Gävlemodellen inneburit att informanterna regelbundet träffat andra 

skolledare och skolpersonal inom Gävle kommun upplever informanterna varit bra då 

de upplever att träffarna påmint dem om deras arbete samt att träffarna har gett dem 

ny och aktuell kunskap inom ämnet.  
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Resultatdiskussion 

Nedan kommer studiens resultat att diskuteras samt kopplas ihop med den tidigare 

forskning som presenterats i bakgrunden.  

 

När informanterna beskriver deras upplevelse kring vad mobbning är och kan 

innebära visar det sig att deras upplevelser stämmer väl överrens med hur både BIG, 

Skolverket (2011), Olweus (1991, 1999) samt BRIS beskriver fenomenet. Essensen i 

deras beskrivningar handlar om att göra någon annan illa psykiskt, fysiskt eller både 

och. De nämner även att mobbning handlar om att någon utsätter eller utsätts för 

kränkande behandling vid upprepade tillfällen under tid vilket även de tidigare 

definitionerna påpekar. Ovanstående beskrivningar anser jag vara faktorer som 

kännetecknar fenomenets, i det här fallet mobbningens, essens. Två informanter 

nämner att de upplever att det brukar förekomma en maktskillnad mellan den som 

mobbar och den som mobbas vilket även BRIS definition antyder. Det finns även de 

informanter som hellre pratar om problematiken kring kränkande behandling än 

mobbning och detta tycks bero på att lagtexterna fokuserar mer på detta 

(Diskrimineringslagen, 2008:567; Skollagen, 2010:800). Att informanterna upplever 

arbetet mot mobbning som en viktig och självklar uppgift i deras arbete är det ingen 

tvekan om. På olika sätt beskriver de hur de upplever sig arbeta både förebyggande 

och åtgärdande mot mobbning. De upplever att det är viktigt att skapa en trevlig miljö 

på skolan där alla, både elever och personal, trivs och känner sig välkomna.  Att 

skolan är en miljö där man känner sig välkommen, trygg och accepterad för den man 

är, är något som Diskrimineringsombudsmannen (2012) stödjer. Informanterna 

nämner även att skolorna genomför så kallade elevfrämjande insatser där eleverna 

upplevs få möjlighet att lära känna varandra och ha roligt ihop. Detta kan bidra till att 

eleverna ökar deras acceptansnivå och förhoppningsvis får de enklare att acceptera 

olikheter hos varandra (Ellmin, 2012). Aktiviteterna som skolorna genomför kan även 

bidra till att elever och personal skapar goda relationer vilket visat sig vara viktigt då 

eleverna bör uppleva och se de vuxna som trygga förebilder (Ellmin, 2012). 

Relationerna mellan elev och personal kan även ses som en viktig hälsofrämjande 

faktor där eleverna upplever sig sedda och bekräftade (Gustafsson, 2009; Åhs, 1998). 

En informant upplever att tack vare skolans storlek tror hen att alla lärare kan namnen 

på skolans elever. Detta kan vara ett exempel på att hur man som personal försöker 
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upprätthålla och skapa goda relationer till eleverna. Gustafsson (2009) och Åhs 

(1998) menar att huruvida eleverna känner sig bekräftade eller inte kan vara en 

avgörande faktor som påverkar hur de ser på skolan samt vilken inställning de har till 

den och personalen som arbetar där. Det är även av stor vikt att eleverna trivs i skolan 

då det visast sig att huruvida eleverna trivs eller inte kan komma att påverka lärandet 

och för de elever som inte trivs kan lärandet på så sätt hämmas (Gustafsson, 2009: 

Scarpaci, 2006). Informanterna berättar om hur de på olika sätt upplever att de 

försöker inkludera och göra eleverna delaktiga i skolans planering, värdegrundsarbete 

och övergripande struktur. Detta anser jag vara en framgångsfaktor då eleverna 

förhoppningsvis upplever att de är en del i något större och kan se sin roll i ett större 

sammanhang. Eleverna tar även del av och påverkar den värdegrund och de normer 

som råder på skolan. Att eleverna inkluderas är bra då det även kan ha en positiv 

påverkan på skolklimatet men det gäller att eleverna själva upplever att det är med 

och påverkar vad som sker (Antonovsky, 2005; Ellmin, 2014: Olsson, 1998; Smith & 

Smith, 2014). Informanterna nämner även att de upplever att arbetet mot mobbning 

ständigt pågår och att de inte är något som man endast ägnar sig åt under specifika 

lektioner. Att se arbetet mot mobbning som en del i något större visar sig vara bra då 

det påverkar hela skolans klimat och värdegrund (Smith & Smith, 2014). Vidare 

berättar informanterna att de upplevs positivt om både personal och elever vet vilka 

värderingar och normer som finns på skolan samt att de tillsammans arbetar fram vad 

som ska gälla på varje skola. Informanterna nämner att detta bland annat sker i 

samverkan med elevråden på de olika skolorna. Att eleverna får vara med och 

uppleva medbestämmande är bra då det är lättare att uppleva meningsfullhet om man 

får möjlighet till att påverka vad som sker runt omkring en (Antonovsky, 2005). 

Informanterna upplever även att de arbetar strukturerat och att finnas en tydlig plan 

kring hur man arbetar förebyggande samt åtgärdande mot mobbning. Detta är något 

som informanterna anser att alla på skolan ska vara medvetna om och de upplever att 

arbetet mot mobbning bör genomsyra hela verksamheten. En informant upplever att 

hen arbetar med både ramar och kramar vilket för hen innebär att eleverna ska 

uppleva att det finns tydliga riktlinjer för hur arbetet mot mobbning ska gå tillväga 

samt att eleverna ska uppleva att de vuxna som finns inom skolan vill dem väl. Detta 

är positivt då människan mår bra av att det finns strukturer att förhålla sig till annars 

kan det nämligen vara svårt att vet hur man bör bete sig och agera i olika situationer 

(Antonovsky, 2005).  



 

42 

 

 

När informanterna pratar om ansvar och fördelningen av arbetsuppgifter framkommer 

det att samtliga upplever sig arbeta efter en så kallas ”hela-skolan-ansats” (Ellmin, 

2014: Skolverket, 2011). Informanternas resonemang får även stöd av Olssons (1998) 

tre punkter då de arbetar med att skapa en medvetenhet kring den problematik som 

finns inom skolan. Informanterna upplever att skolorna försöker arbeta efter att skapa 

en gemensam attityd och värdegrund samt att de vill att både personal och elever ska 

känna sig delaktiga i arbetet mot mobbning. Som tidigare nämnts upplever 

informanterna att samarbetet med elevrådet är en viktig faktor och alla informanterna 

upplever att det är viktigt att regelbundet diskutera skolans situation och status. Det 

finns även de som nämner att så kallade trygghetsfrågor har varit en viktig 

framgångsfaktor i arbetet. Dessa frågor har skapat möjlighet för diskussion, reflektion 

och gett möjlighet till att nå ny kunskap vilket varit väldigt positivt (Sairanen & 

Pfeffer, 2011; Scarpaci, 2006; Åhs, 1998). 

 

En genomgående sak som framkommer i studiens resultat är att informanterna ofta 

pratar om ”vi”. Att skolorna arbetar efter en så kallad ”hela-skolan-ansats” blir på så 

sätt väldigt tydligt då ”vi-gemenskapen” tycks vara naturlig för dem. Dock anser jag 

att funktionen av en ”hela-skolan-ansats” kan ifrågasättas på de skolor där 

trygghetsteamen fungerar som ledare och bärare för arbetet mot mobbning. Jag 

upplever att det finns en risk att den övriga personalen som inte är med i 

trygghetsteamen tappar sin roll och funktion då deras ansvar kan upplevas ligga på 

trygghetsteamen istället. Jag menar på att om det finns personal på skolan som bär ett 

större ansvar i arbetet mot mobbning finns de en risk att den övriga personalen 

upplever att deras ansvar är mindre värt och viktigt. På de skolor där trygghetsteamen 

bär det största ansvaret är det väldigt viktigt att den övriga personalen förstår sitt 

värde och mening i arbetet trots att de inte är huvudansvariga (Antonovsky, 2005). 

 

Informanterna nämner även att de upplever att eleverna och personalen ser på 

mobbning och kränkande behandling på olika sätt och att personalen tar mer allvarligt 

på detta. Detta kan bero på att personalen har mer kunskap kring vilka eventuella 

konsekvenser mobbning kan få (Sairanen & Pfeffer, 2011). Det kan även vara så att 

eleverna inte ser eller upplever mobbningen på samma sätt som de vuxna. Dock krävs 

det att personalen utbildas och aktivt arbetar med mobbningsfrågor för att de ska 
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kunna se och känna igen tecken på mobbning (Allen, 2010; Crothers & Kobert, 2004; 

Olsson, 1998; Olweus, 1991, 1999; Sairanen & Pfeffer, 2011; Scarpaci, 2006; Shore, 

2009). Detta är något som informanterna nämner och de menar att tack vare 

Gävlemodellen har de fått tillgång till relevant kunskap och forskning inom området. 

Informanterna nämner även att det kan vara svårt att se och avgöra om mobbning sker 

då det inte alltid sker ”öppet”. Det som informanterna beskriver kan ses som tecken 

på direkt och indirekt mobbning (Olsson, 1998; Olweus, 1991, 1999; Shore, 2009). 

Det förekommer även att informanterna upplever att det finns skillnader i hur pojkar 

och flickor beter sig när det kommer till kränkande behandling. Informanternas 

berättelse stödjer det som både Olsson (1998), Olweus (1991, 1999), Shore (2009) 

och SooHoo (2009) beskriver då det nämner att pojkar tender att oftare till att utsätta 

andra pojkar för direkt mobbning samt att flickor använder sig mer av indirekt 

mobbning.  

 

En gemensam framgångsfaktor tycks även vara att personalen arbetar strukturerat och 

de anser sig vara tydliga i sitt sätt att arbeta. De anser att det finns tydliga riktlinjer för 

hur man bör bete sig inom skolan och att dessa riktlinjer har arbetats fram 

tillsammans med eleverna. På så sätt kan det skapas goda förutsättningar att nå ett gott 

skolklimat (Ellmin, 2014; Olsson, 1998). De menar även att de agerar och reagerar på 

om någon är elak eller behandlar någon annan illa. Informanterna anser att detta är en 

del i deras arbetsuppgifter, vilket även Scarpaci (2006) stödjer. Detta anser jag även 

vara bra då Frånberg, Wrethander (2011) och Åhs (1998) menar att individer som inte 

lär sig hur man ska bete sig mot andra och i samspelet med andra ofta utvecklar ett 

aggressivt beteende.  

 

Resultatet visar även att informanterna upplever att personalen ibland blundar för 

mobbningssituationser som sker och de menar på att detta kan bero på att det vill 

undvika extra arbete. Möjligvis är det så men det kan också tänkas vara så att 

personalen saknar tillräckligt med kunskap för att känna igen och se att mobbning 

faktiskt förekommer (Sairanen & Pfeffer, 2011). Olsson (1998) menar även att detta 

agerande, eller rättare sagt icke agerande, kan bero på bristande civilkurage hos 

personalen.  
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Metoddiskussion 

Att diskutera valet av metod kan tyckas vara lite problematiskt. Självklart har jag valt 

att genomföra en kvalitativ studie där jag genomfört intervjuer eftersom jag ansett att 

detta varit lämpligast i relation till studiens syfte. Detta är något som jag fortfarande 

anser och skulle jag få möjlighet att genomföra studien en gång till skulle jag valt att 

genomföra den på samma sätt igen eftersom jag anser att metodvalet är lämpligt och 

riktigt. Däremot hade jag önskat att intervjua fler informanter och på så sätt få tillgång 

till större data. Detta var en önskan redan från början men då jag inte fick tag på fler 

informanter fick jag nöja mig med en mindre skara. Med fler informanter hade 

datainsamlingen blivit större och jag upplever att eventuella framgångsfaktorer hade 

upplevts som starkare om de förekommit bland fler skolor och informanter. 

Visserligen visar studiens resultat på att gemensamma framgångsfaktorer går att finna 

i studien trots att det är få informanter som deltar. Huruvida det är en slump att 

informanterna nämner likvärdiga framgångsfaktorer eller ej kan jag inte avgöra men 

det skulle också kunna vara så att det är faktiska framgångsfaktorer som visat sig i 

studien.  

 

Skulle jag få möjlighet att göra om studien skulle jag även försöka få mer spridning 

bland informanterna och på så sätt möjligtvis få en bredare inblick i personalens 

upplevelse i arbetet mot mobbning. I den aktuella studien är det skolledare och andra 

centrala personer inom skolan som medverkar men det hade varit intressant att 

intervjua fler personer med olika roller inom skolan för att se om de bär på liknande 

åsikter och upplevelser. Detta för att undersöka om de verkligen arbetar efter den så 

kallade ”hela-skolan-ansatsen”.  

 

En sak som varit lite svår att förhålla sig till under studiens gång är huruvida 

begreppet mobbning skulle användas eller ej. Ordet mobbning tycks nämligen vara på 

väg bort (se exempelvis Diskrimineringslagen, 2008:567 & Skollagen, 2010:800) och 

det visar sig inte heller vara helt enkelt att ta del av utländsk forskning om man 

använder sig av begreppet samt att ordet ”mobbning” saknar en bestämd definition 

vilket gör det hela lite problematiskt. Det kan även vara svårt att som informant 

berätta och beskriva hur man tycker och tänker kring vissa situationer (Bjurwill, 
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1995). Denna problematik upplever jag som svår att undvika men det går att minska 

problemet om man är uppmärksam på att vara tydlig i mötet med informanten.  

  

Slutsats 

Studien visar på att det finns flera olika framgångsfaktorer i arbetet mot mobbning. 

Skolorna arbetar aktivt med att skapa en vi-känsla där all personal ingår i arbetet. Det 

framkommer även att personalen lägger stor vikt i att eleverna ska få möjlighet till att 

påverka det som sker på skolan så att även de känner sig delaktiga i verksamheten och 

dess arbete. Att tydligt sätta gränser och att det finns en tydlig struktur i arbetet mot 

mobbning upplevs även vara positivt. Informanterna menar att det krävs kunskap för 

att arbetet ska bli gynnsamt och effektivt samt att arbetet mot mobbning bör 

genomsyra hela skolans verksamhet och allt som sker där. Det framkommer även att 

det upplevs finnas vissa svårigheter i arbetet mot mobbning och informanterna 

nämner bland annat att det ibland kan vara svårt att dra en gräns kring vad som är 

mobbning och vad som ”bara” är en kränkning. Det framkommer att en del 

informanter upplevt sig vara maktlösa i arbetet och att det i vissa fall kan vara svårt 

att upptäcka mobbningen som pågår. När det kommer till Gävlemodellen och dess 

funktion är samtliga positiva. De upplever att samarbetet med BIG har bidragit till att 

skolorna tagit mobbningsproblematiken på större allvar samt att arbetet blivit mer 

prioriterat. Informanterna upplever även att arbetet mot mobbning genomsyrar 

verksamheten på ett bättre sätt än tidigare. Vad gäller modellens upplägg och struktur 

är informanterna positiva och de upplever att det varit bra att modellen anpassats efter 

skolans situation och behov. Det framkommer även att det upplevts varit positivt att 

möjligheten till att träffa personal från andra skolor har funnits, detta då träffarna i 

bästa fall bidragit till diskussion och reflektion kring arbetet. Vad gäller 

Gävlemodellens påverkan på informanterna är det eniga om att modellen ej påverkat 

deras inställning till mobbning då de menar att de alltid tagit 

mobbningsproblematiken på allvar, däremot berättar de att arbetet kring 

värdegrundsfrågor fått större fokus samt att arbetet nu värdesätts mer.  
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Fortsatt forskning 

I den här studien har jag fokuserat på skolor som har lyckats i sitt arbete mot 

mobbning. Detta gjordes för att jag upplever att det är bättre och mer gynnsamt att 

fokusera på och sträva efter saker och ting som visar sig vara bra och fungera. Jag 

anser att det är mer gynnsamt och lättare att ta lärdom av att göra en studie som visar 

på hur någon gjort när den lyckats än att studera någon som misslyckats. Jag hoppas 

på att studien kan bidra till att mobbningsfrekvensen inom skolan sjunker samt att 

arbetet mot mobbning kan underlättas i och med studiens publicering. Som tips till 

framtida forskning anser jag att det hade varit intressant att studera huruvida den så 

kallade “hela-skolan-ansatsen” tar sig uttryck i skolan. Det hade varit intressant att 

studera hur personalen upplever att de arbetar utifrån den ansatsen samt att det hade 

varit givande att undersöka hur ansatsen visar sig och tar sig i uttryck i personalens 

arbete. En annan idé som hade varit intressant att studera är huruvida uppfattningen 

och inställningen till kränkande behandling skiljer sig åt mellan barn och vuxna.  
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Bilagor  
Informationsbrev till deltagare i intervjuundersökning 
 

 

Hej! 

Mitt namn är Lisa Bergström, jag arbetar just nu med min magisteruppsats och söker 

därför efter informanter. Uppsatsen kommer att handla om mobbning och syftet med 

studien är bland annat att undersöka hur centrala personer inom skolvärlden upplever 

sin roll i arbetet med att motverka mobbning. Syftet är även att försöka se om det går 

att urskilja några framgångsfaktorer som är aktuella i arbetet med och mot mobbning. 

 

Jag vill intervjua dig som antingen är en skolledare eller en så kallad nyckelperson på 

en skola som arbetar med/utefter BIG:s koncept Gävlemodellen. Intervjutiden är cirka 

30 minuter. Plats och tid bestäms i överenskommelse med Dig. Då det är av stor vikt 

för mig att få med allt som sägs under intervjun kommer samtalet att spelas in, det är 

endast jag (Lisa Bergström) och vid behov min handledare Elisabet Hedlund som 

kommer att ha tillgång till de inspelningar som görs. Inspelningarna kommer även att 

transkriberas och analyseras för att senare utgöra en del av studiens resultat. Alla 

intervjuer som görs kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att insamlad 

data samt uppgifter om informanternas identiteter inte kommer kunna gå att spåra 

eller nås av någon utomstående. När studien är klar och publicerad kommer all 

insamlad data att raderas. Enskilda citat från intervjuerna kommer med stor 

sannolikhet att användas i uppsatsen.  

 

Deltagandet i studien är helt frivilligt och som informant är det helt möjligt för Dig att 

avsluta och avbryta din medverkan i studien under intervjuns gång, detta utan att 

behöva lämna någon förklaring kring varför. När studien är klar och godkänd kommer 

den att bli offentlig då den publiceras på DIVA som är ett system för bibliografisk 

dokumentation och e-publicering av forskningspublikationer och examensarbeten som 

producerats av högskolans studenter, lärare samt forskare.  

 

Vill du vara med och delta i studien, kontakta mig på 

studiekringmobbning@gmail.com.  

 

Har du några frågor kring studien så är det självklart fritt fram att höra av sig.  

 

Vänliga hälsningar  

 
Lisa Bergström         Handledare: Elisabet Hedlund   

studiekringmobbning@gmail.com  xxx@hig.se 
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Intervjuguide 

Syftet är att undersöka hur skolpersonalen upplever sin roll i arbetet med och mot 

mobbning inom skolan. Undersökningen syftar även till att försöka urskilja några 

gemensamma framgångsfaktorer som är aktuella i arbetet med och mot mobbning.  

Kan du beskriva vad mobbning är?  

Kan du berätta om hur man på en skola kan arbeta med och mot mobbning?  

Kan du berätta hur ni arbetar med och mot mobbning inom skolan? Samverkan? 

Ansvar?  

Kan du beskriva vilka attityder och inställningar som kan finnas till mobbning?  

Tror du att det kan finnas skillnader mellan vuxna, barn, personal, elever?  

Vilka resurser/förutsättningar/verktyg/redskap upplever du behövs för att kunna 

arbeta mot och med mobbning?  

Hur tänker du kring Gävlemodellen och skolans arbete med och mot mobbning?  

Upplever du att Gävlemodellen har påverkat dig och din inställning till mobbning? 

Hur?  

Vad upplever du som svårast i arbetet med och mot mobbning?   

Vilka svårigheter upplever du i arbetet med och mot mobbning?   
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