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Abstract 
 
Author: Marie Svensson 
Title: When reality becomes documentation. A qualitative analysis how the school documents 
the offensive treatment. 
Supervisor: Marianne Larsson Lindahl 
Assessor: Yvonne Johansson 
	  
The study's purpose was to explore and analyze how offensive treatment was documented in 
primary school based notifications and investigations where offensive treatment has occurred. 
In connection with this, I hoped to get an understanding how the documentation was 
communicated to and implemented, and how teachers assess the work of offensive treatment. 
The study was based on a feasibility study, which questionnaire was answered by 13 teachers 
within a school district and a qualitative content analysis of the 58 investigative documents, 
where offensive treatment have taken place. The result shows that the school has a template, 
where the offensive treatment documented. The template is based on the Education Act 
guidelines and describe which elements should be included in the investigation. The 
investigation process should for example be a thorough description of the events, the actions 
to be taken and follow-up. It appears that physical and psychological violations were 
common. The conclusion of the study was that the principal, headmaster and teachers 
deficiencies in their knowledge of the work to counteract offensive treatment. 
	  
Keywords:	  violated,	  offensive	  treatment,	  Equal	  treatment,	  documentation,	  school,	  
organizations	  theory.	  	  
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1. Inledning 
 

När någon ur personalen inom grundskolan får kännedom om att en kränkning har skett ska 

processen fortskrida enligt skolans likabehandlingsplan (Skolverket 2014). Det innebär att 

skolan ska utreda vad som har hänt och vidta åtgärder. Min uppfattning är att det är svårt att 

avgöra om en konfliktsituation handlar om kränkande behandling likaså hur 

tillvägagångssättet ser ut om det är en kränkning? Vem gör vad och vilka insatser ska göras? I 

skolans likabehandlingsplan ska det finnas tydliga riktlinjer vem som gör vad och hur 

utredningsförfarandet ska se ut. Trots det upplever jag att det är svårt att utreda, dokumentera 

och vidta åtgärder i arbetet med att förhindra att kränkningar ska upprepas.  

 

Barnombudsmannen, BEO (2015) har i sin undersökning Välkommen till verkligheten, som 

handlar om vilket stöd barn och unga upplever att de få från samhället vid kränkande 

behandling i skolan, kommit fram till att det behövs ta krafttag inom skolan för att hindra att 

elever utsätts för kränkande behandling. Det framkommer att rutiner med att motverka 

kränkande behandling måste bli explicita.  Barn och ungdomar nämner att de saknar 

delaktighet och insikt i utredningsprocessen vid kränkande behandling och att åtgärder inte 

vidtas. Barnombudsmannen anser att skolans huvudmän måste ta ett större ansvar för att 

samla in data, följa upp och analysera material som berör arbetet med att motverka kränkande 

behandling i skolan (ibid.). 

 

Min iakttagelse säger att kränkningar tillhör vardagen i skolans värld. Under mina 

yrkesverksamma år inom skolan och de observationer, studier och artiklar som jag har tolkat 

angående kränkande behandling är kränkningar i skolan ett växande dilemma, där jag kan 

uppleva att kränkningar så gott som varje dag sker men att de förbi ses av personal på grund 

av tidsbrist, okunskap och en extra arbetsbörda vid utredning.  Min uppfattning är att arbetet 

med kränkande behandling i skolan är komplext, där många byråkrater och professioner är 

inblandade. Där ingen riktigt vet hur arbetet med att förhindra kränkande behandling i skolan 

ska se ut vare sig i teori eller i praktiken.           

 

Med följande undersökning vill jag belysa hur kränkningar i skolan uttrycks i 

utredningsprocessen och hur denna process ser ut. En av anledningarna är att skapa mig en 
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förståelse för hur skolor arbetar med att motverka kränkande behandling. Ett annat skäl är att 

åskådliggöra vilket tilltagande bekymmer kränkningar är i skolans värld.   

 

1.1 Syftet 
 

Syftet med uppsatsen är att utforska och analysera på vilket sätt kränkande behandling 

dokumenteras i grundskolan utifrån anmälningar och utredningar om att kränkande 

behandling har skett. I samband med detta vill jag åstadkomma en förståelse för hur 

dokumentationen kommuniceras fram och genomförs samt hur pedagogerna bedömer arbetet 

med kränkande behandling.   

   

1.2 Frågeställningar 
 

• Vilken typ av kränkning rapporteras och dokumenteras? 

• Hur dokumenteras kränkande behandling? 

• Vilken syn har pedagogerna i skolan på arbetet med att motverka kränkande 

behandling? 

 

1.3 Begreppsdefinition 
 
I Skollagen (6 kap 3§) står det att kränkande behandling är ”ett uppträdande som utan att vara 

diskriminering enligt Diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barn eller en elevs 

värdighet”. Det betyder att kränkande behandling inte har ett samband med diskriminering 

och trakasserier enligt diskrimineringslagen (Rimsten 2010). Kränkande behandling ger sig i 

uttryck i form av verbala, fysiska och psykiska handlingar. Glåpord, knuffar och utfrysning är 

några exempel på vad som kan vara kränkande handlingar. Kränkande behandling kan utföras 

av en eller flera personer och det kan rikta sig mot en enskild elev eller en grupp av elever. 

Trots att lagen är tydlig kan det av olika anledningar vara svårt att bedöma om det rör sig om 

en kränkande behandling eller inte. En kränkning kan ske både öppet eller dolt och vid ett 

enskilt tillfälle eller vid flera tillfällen. Kränkningen kan ske i skolan, till och från eller 

utanför skolverksamheten och på internet (Skolverket 2014). För att en handling ska uppfattas 
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som en kränkning bör det vara tydligt att handlingen i frågan är en kränkning (Rimsten 2010). 

Eleverna som berörs i kränkningsförförande måste veta att det handlar om en kränkning i 

frågan (ibid.).          

 
Mobbing är en form av kränkande behandling som innebär att ett negativt beteende upprepas 

oss en eller flera personer som har i syfte att medvetet vilja skada en annan person 

(Skolverket 2014, Rimsten 2010).   

 

Diskriminering handlar om att en person blir diskriminerad utifrån de sju grunderna som är 

beskrivna i diskrimineringslagen (Skolverket 2014). Det betyder att en person blir orättvist 

behandlad på grund av sitt kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet, religion, 

funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Den som utför diskrimineringen har en 

maktposition till personen i frågan därför är det huvudmannen eller personalen inom 

skolverksamheten som kan göra sig skyldig till diskriminering. Det betyder att elever inte kan 

diskriminera varandra enligt den juridiska meningen. Trakasserier är en kränkning som är 

kopplad till diskrimineringslagen (ibid.).    

 
I min studie har jag valt att titta närmare på kränkande behandling utifrån den betydelse och 

förklaring som nämns i skollagen. Trots det är det viktigt att vara medveten om att kränkande 

behandling, mobbing, trakasserier och diskriminering är närbesläktade begrepp som går in i 

varandra.  

 

1.4 Modell över ärendegång vid kränkande behandling 
 

Här nedan nämns två modeller som är en beskrivning av hur jag uppfattar arbetsprocessen 

med att dokumentera kränkande behandling. Modellerna har jag skapat med hjälp av min 

förförståelse och min tolkning av Skolverkets (2014) beskrivning av hur arbetssättet med att 

motverka kränkande behandling i skolan kan se ut. Arbetsgången kan se olika ut beroende på 

hur varje skola och kommun arbetar med att motverka kränkande behandling. Fast i stora drag 

stämmer arbetsprocessen eftersom kommun och skola utgår från skolverkets riktlinjer. Det 

betyder att modellerna inte är varaktiga utan det finns undantag. Mitt syfte med modellerna är 

att tydliggöra arbetsprocessen hur personal, rektor och huvudman arbetar med händelsen när 

en kränkning inträffar. Modell 1 ger i stora drag en bild av hur en person får kännedom om att 
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en kränkning har inträffat och vilka steg som ska vidtas i arbetsgången. I modell 2 redogörs 

tillvägagångssätt och vilka delar som ska ingå i dokumentationen av kränkande behandling.    

 

 

 1.	  Besk	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Modell 1. Redovisar hur en process kan se ut när en händelse om kränkande behandling 

inträffar.  

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

 

 

 

Modell 2. Beskriver personalens process i dokumenterandet av kränkande behandling.  

	  
	  
   

 

1. Personal får 
kännedom om en 
kränkningssituation. 
Samtal med de 
inblandande.  

2. Personal 
dokumenterar händelse 
om kränkande 
behandling. Vid 
dokumentation 
används en mall. 

3. Meddela rektor att 
en händelse om 
kränkande 
behandling har skett. 
Rektor meddelar 
vidare till 
huvudmannen. 

4. Rektor och 
huvudmannen 
utreder om 
kränkande 
behandling har skett.  

5. Dokumentation 
och utredning 
diarieförs. 

1. Beskrivning av 
orsaken till 
händelsen och 
förloppet. 

2. Åtgärder. 3. Meddela rektor om 
att en kränkande 
behandling har skett. 

4. Polisanmälan eller 
inte. Underskrift av 
informationslämnare. 

5. 
Uppföljningssamtal  
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2. Kunskapsläge 
	  
I kunskapsläget beskrivs hur litteratursökningen har gått tillväga. Vilka databaser och 

nyckelord har används vid sökning av litteratur och forskning? Det material som åsyftar till 

mina frågeställningar och syfte redovisas under fem rubriker. Förekomst av kränkande 

behandling återger i vilken grad och form kränkningar sker i samt vilka svårigheter det finns 

med att motverka kränkande behandling i skolan. I Skolans ansvar vid kränkande behandling 

redovisas vilka rättigheter och skyldigheter skolan har i sitt arbete med att förhindra att 

kränkningar förekommer. Hur skolan bör arbeta med att förebygga kränkande behandling 

återges i Skolans systematiska arbete. En skyldighet skolan har är att likabehandling ska äga 

rum och hur detta säkerställs beskrivs under rubriken Likabehandling vid kränkande 

behandling. Vilken betydelse dokumentation har inom det sociala arbetet beskrivs i 

Dokumentationens funktion. Det material som beskrivs under varje rubrik ska ge stöd och 

vara till hjälp vid tolkning av det som framkommer i analysen av resultatet, där mina 

frågeställningar och syfte ska besvaras.    

   

2.1 Litteratursökning 
 

I min litteratursökning har jag använt mig av följande databaser, LuBSearch, LUP och 

bibliotekskatalogen Lovisa, för att söka efter vetenskapliga publikationer, avhandlingar och 

övrig litteratur. Uppsatser.se har också varit en databas, där sökning efter relevanta uppsatser 

har gjorts. Där hittades ett fåtal C-uppsatser som handlade om kränkande behandling och 

mobbing i skolan. De beskriver olika svårigheter med att utreda ärenden, resursbrist och vilka 

åtgärder som finns för att motverka i första hand mobbing men också kränkande behandling. 

Nyttjandet av uppsatserna har varit att söka efter källor och material som kan hänföra till min 

studie. Nedanför beskrivs två masteruppsatser från Göteborgs universitet, där utgångspunkten 

är vad regelverket säger om skolans ansvar vid kränkande behandling. Den internationella 

forskningen kring kränkande behandling är begränsad. Det finns en hel del internationellt, där 

studiens teoretiska ansats utgår från begreppet mobbing eller att en brottslig handling har 

gjorts som blir en kränkning. Min uppfattning är att det är problematiskt att forska på 

kränkande behandling av den orsaken att det är svårt att avgöra vad som är en kränkning. 

Följande nyckelord har används i litteratursökningen: Kränkt (violated), kränkande 
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behandling (offensive treatment), likabehandling (Equal treatment), dokumentation 

(documentation), skola (school) och organisationsteori (organization theory). 

        

2.2 Förekomst av kränkande behandling 
 

Enligt Skolinspektionen, Barn- och elevombudet (BEO) och Diskrimineringsombudsmannens 

(DO) statistik år 2009-2012 har anmälningar om kränkande behandling, diskriminering och 

trakasserier inom skolan ökat med åren (Riksrevisionen 2013). De flesta anmälningar går via 

skolinspektionen, där cirka 1000 anmälningar per år kommer in jämfört med cirka 300 

anmälningar per år till DO. En anledning kan vara att Skolinspektionen är skolans myndighet 

där personal, elever och vårdnadshavare vänder sig till vid skolfrågor. Ett annat skäl kan vara 

tillgängligheten till att anmäla kränkande behandling via skolinspektionens hemsida. Där 

formuläret om anmälningsförfarandet underlättar och säger till vid missade åliggande jämfört 

med en blankett som mailas eller postas till Skolinspektionen. Det kan även bero på att den 1 

april 2006 inrättades BEO som är en egen funktion inom Skolinspektionen. BEO har i 

uppdrag att bara utreda anmälningar som handlar om kränkande behandling. Under 

ovanstående period fick BEO överta cirka 86 anmälningar från Skolinspektionen och cirka 22 

anmälningar fick Skolinspektionen av DO för att utreda. I de ärenden som BEO har utrett har 

ungefär 6,5 % av ärenden fått skadestånd. Det låga skadeståndsbeslutet beror dels på 

bevisbördan men också att det inte finns några förutsättningar att driva en domstolsprocess. 

Det innebär att BEO måste ha tillräckliga bevis rörande kränkande behandling, där händelser 

är dokumenterade eller personer som kan intyga att kränkande behandling har ägt rum. Det 

handlar också om hur skolan tar sitt ansvar i att anmäla, utreda och vidta åtgärder när 

kränkande behandling inträffar (ibid.). 

 

I en rapport från Skolinspektionen (2010) har skolans arbete med att förebygga, förhindra och 

åtgärda kränkande behandling och trakasserier granskat. I studien har 50 grundskolor i 

Sverige blivit utvalda utifrån att de har tidigare fått kritik eller goda referenser på sitt 

värdegrundsarbete. I granskningen har det framkommit att eleverna överlag trivs och känner 

sig trygga i skolan. Samtidigt visar granskningen att elever kränker varandra och att elever 

blir kränkta av personal. Studien visar att kränkningarna mellan elever handlar oftast om ett 

hårt språkbruk. I de flesta fall förringas betydelsen av kränkningar av vuxna. För att 

förebygga och förhindra kränkande behandling i skolan handlar det om att öka vuxennärvaron 
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och att skapa förtroende till eleverna och att vuxna har förmågan och viljan till att lösa 

konflikter. Det är också viktigt att varje skola genomför en kartläggning var riskerna för 

kränkande behandling utspelar sig. Granskningen visar också att skolan har rutiner och 

riktlinjer hur arbetet med att motverka kränkande behandling i skolan ska ske men de följs 

inte. Vilket betyder att planen mot kränkande behandling inte fungerar som ett verktyg i 

arbetet. En annan viktigt del är att personalen får möjlighet till att reflektera över sitt arbete 

och förhållningssätt kring normer och värde både tillsammans med kollegor och elever. Det 

handlar om vilka normer och förhållningssätt som skolan accepterar och vill förmedla till 

elever och personal. En kränkning uppstår oftast vid skärningspunkten mellan det som är 

acceptabelt respektive oacceptabelt. (ibid.).   

 

Varje år gör organisationen Friends, som har i syfte att stoppa mobbing och diskriminering, 

en webbaserad kartläggning som handlar om hur elev och personal upplever mobbing och 

kränkningar i skolan (Friends 2014). Kartläggningen från år 2014 är baserad på material som 

är insamlade under läsår 13/14, där 12 766 elever respektive 1888 personal har medverkat. 

Rapporten visade att 22 % av eleverna upplevde att de hade blivit kränkta av en annan elev. 

De vanligaste formerna av kränkningar är taskiga kommentarer, elaka blickar eller miner och 

fysiska kränkningar. De otrygga platserna i skolan visar sig vara toalett, omklädningsrum och 

korridor vilket kan bero på den låga vuxennärvaron.  Andra orsaker beror på rädsla inför att 

byta om, ovårdade toaletter och att någon kan öppna toalettdörren utifrån. Det nämns att en 

tredjedel av eleverna upplevde att personalen inte agerade vid kränkningar samtidigt visar 

rapporten att 84 % av eleverna trivs och känner sig trygga i skolan. Två tredjedelar av 

personalen uppger att de känner till att någon elev har blivit kränkt av en annan elev under 

läsåret 13/14 medan en åttondel nämner att de känner till någon elev som har blivit kränkt av 

personal. Var sjunde personal upplevde att de är osäkra och vet inte hur de aktivt ska ingripa 

vid kännedom av kränkande behandling trots att 83 % av personalen är säkra på hur de ska 

agera när en elev blir utsatt för kränkande behandling. Knappt hälften av personalen uppger 

att de upplever att det finns en samsyn på likabehandlingsfrågor på sin arbetsplats. De flesta 

av personalen upplevde att de hade goda kunskaper i likabehandlingsfrågor samtidigt som en 

tredjedel uppger att de behövde mer kunskaper i ämnet (ibid.).  

   

I en nationell forskningsöversikt där forskning som är publicerade vid svenska universitet och 

högskolor efter år 2000 har sammanställts framkommer det att kränkande behandling, 

trakasserier och diskriminering förekommer i stora drag inom skolans värld (Johansson 2012). 
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Studien omfattar vetenskapliga artiklar, rapporter och avhandlingar som är inhämtade från 

DIVA, Digitala Vetenskapliga Arkivet, samt från lärosätenas databaser. I studien har de 

exkluderat studentuppsatser. Det finns olika svårigheter med att motverka kränkande 

behandling, trakasserier och diskriminering. Forskningsöversikten visar att det behövs 

kunskaper om hur kränkningar ter sig och varför kränkningar uppkommer för att kunna 

motverka kränkande behandling. De flesta forskningsstudier utgår från 

diskrimineringsgrunderna i sina diskussioner istället för att se kränkande behandling utifrån 

ett intersektionellt perspektiv. Det betyder att dagens forskning på området oftast har ett 

individualistiskt perspektiv.  De flesta forskningsstudier redovisar att en svårighet med att 

upptäcka kränkande behandling i skolan är att det oftast sker utanför lektionstid. 

Forskningsstudier visar också att kränkande behandling är kopplat till ålder och könsmönster. 

Att kränkande behandling minskar med barn och ungdomars stigande ålder visar flera 

forskningsstudier. Flickor utsätts i större utsträckning för verbala och fysiska kränkningar i 

form av ett grovt språk, exempelvis att bli kallad för ”hora”, medan för pojkar handlar det om 

fysiskt och psykiskt våld (ibid.).  

 

Dan Olweus (1991, 1999) som är professor vid Universitet i Bergen har forskat om mobbing i 

över 20 år och ses som grundaren av mobbing. I flera studier har Olweus använt 

frågeformulär, både egna och från tidigare skandinaviska undersökningar. Skolor i Sverige 

och Norge har varit Olweus forskningsarena. Resultaten visar att en av sju elever är utsatta för 

mobbing. Olweus studier pekar på att pojkar är mer utsatta än flickor för mobbing. Pojkarna 

utsätts mest för fysiska och verbala former med icke fysisk metod det vill säga ord och gester 

används, medan flickors utsatthet handlar om utfrysning och utanförskap från kompisar. 

Olweus nämner att studierna inte påvisar att mobbing har ökat eller minskat i Sverige och 

Norge utan studierna visar i högre grad att mobbing är utbredd och formerna är allvarligare. 

Resultatet visar att Sverige har en större och allvarligare mobbingproblematik än Norge. 

Sverige har fler elever än Norge som blir utsatta för mobbing i skolan. Skillnaden ligger i 

första hand på utfrysning och utanförskap men även i ingripandet av vuxna när mobbing sker. 

Däremot är svenska vårdnadshavare och personal bättre på att samtala med barn som utsätts 

för mobbing samt de som mobbar. Olweus antyder att det finns en större medvetenhet om 

mobbingproblematiken i Sverige än i Norge. Åtgärder som är relevanta för att motverka 

mobbing är medvetenhet och engagemang från personal och vårdnadshavare. Det handlar om 

att öka vuxennärvaron på raster, i korridorer och på lektionstid. Det krävs regler och 
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sanktioner som används i arbetet mot mobbing men även samtal och positivt stärkande på 

individ, grupp och organisationsnivå (Olweus 2007.).  

 

I en enkätundersökning av 692 studenter på fem statliga gymnasieskolor i Ankara i Turkiet 

undersöktes vilka olika perspektiv det finns på mobbing i skolorna (Kepenekci & Sakir 2006). 

Resultatet visade att samtliga studenter hade någon gång under läsåret upplevt att de hade 

blivit utsatta för mobbing. Fysiskt och verbal mobbing var vanligast och därefter kom psykisk 

mobbing. Cirka en femtedel av studenterna hade blivit mobbade sexuellt. Flera studenter 

utsattes för flera perspektiv av mobbing. Studien visade att pojkar var mer utsatt för fysisk 

mobbing i form av sparkar och slag. Dessutom utsattes pojkar mer för verbal mobbing än 

flickor. I svarsfrekvensen var det flest flickor som upplevde att de hade blivit psykiskt och 

sexuellt mobbade. Studien visade att studenterna saknade stöd och hjälp av vuxna. Slutsatsen 

av studien, som Kepenekci & Sakir (2006) tog, var att mobbing är ett allvarligt problem i 

skolan i Turkiet. De efterfrågade riktlinjer och policy för att motverka mobbing i skolan i 

Turkiet, eftersom det saknas.                

 

I studien NordChild som är tvärsnitts jämförande studier undersöktes det om invandrarbarn 

hade större risk för att bli mobbade och kränkta jämfört med infödda barn (Bjereld, Daneback 

& Petzold, 2014). Studien visade att förekomsten av mobbing och kränkning av invandrarbarn 

hade minskat i de nordiska länderna de senaste femton åren. I studien har avgränsning till att 

undersöka den traditionella mobbingen gjorts och därmed finns inte telefon och nätmobbing 

representerat i studien. Bjereld, Daneback & Petzold (2014) menar att en anledning till 

minskningen av mobbing och kränkande behandling kan bero på att den har flyttat till en 

annan arena där vuxna är mindre aktiva och medvetna om. Det innebär att minskningen kan 

bero på att mobbing och kränkningar av invandrarbarn förekommer på sociala medier istället 

och som inte undersöks i studien. De antimobbingsprogram som de nordiska länderna har 

investerat i för att motverka mobbing och kränkande behandling kan vara en annan anledning 

som har påverkat minskningen av utsatthet (ibid.).  

 

2.3 Skolans ansvar vid kränkande behandling 
 

I Skollagen 6 kap 10 § står det att skolans personal har skyldighet att anmäla, utreda och vidta 

åtgärder vid kränkande behandling när det kommer till deras kännedom. Varje läsår ska det 
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upprättas en likabehandlingsplan som beskriver skolans arbete med att förebygga och 

förhindra kränkande behandling (Skollagen 6 kap 8 §). Planen ska utgå från en kartläggning 

och utifrån kartläggningen sätter man upp mål. Planen ska också innehålla rutiner för hur 

kränkande behandling eller trakasserier ska utredas, åtgärdas och dokumenteras. Enligt 

Riksrevisionens (2013) granskning är den vanligaste bristen i planen att skolan inte utgår från 

någon kartläggning om vilka specifika behov skolan har och att eleverna inte har varit 

delaktiga i framtagande. Enligt Skolverket (2004, 2006, 2009) ska skolan ha rutiner för hur de 

hanterar händelser som handlar om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. En 

allsidig dokumenterad utredning som belyser vad som har inträffat och orsakerna till 

händelsen ska sammanställas tillsammans med vidtagna åtgärder. All personal på en skola har 

anmälningsskyldighet att anmäla till rektorn om de får kännedom om att en elev har blivit 

utsatt för kränkande behandling. Rektorn anmäler sedan vidare till huvudmannen. Det är 

huvudmannen som har ansvar för att en utredning görs och att åtgärder vidtas. Utredningens 

omfång beror på hur varje händelse ser ut dock måste utredningen leda fram till åtgärder. I 

utredningen tars det inte hänsyn till att motstridiga uppgifter lämnas utan att låta saken bero. 

De åtgärder som vidtas ska vara avsedda för samtliga inblandade i händelsen om kränkande 

behandling. Åtgärderna ska följas upp för att se om de har gett önskad effekt (ibid.).  

 

I en textanalys av vad lagstiftningen, föreskrifter och rättsfall säger om kränkande behandling 

i skolan undersöktes vilket ansvar skolan har för att skydda elever mot kränkande behandling 

(Henriksson 2013). I analysen har tre rättsfall används där Barn- och elevombudsmannen har 

valt att gå vidare till domstol. Analysen visar att skolan har en bred lagstiftning och riktlinjer 

att stödja sig i vid hur arbetet med kränkande behandling i skolan ska se ut. Trots det visar 

analysen att huvudmannen har bristande kunskaper i sin utredningsplikt och vilka åtgärder 

som ska vidtas i skolans arbete med att motverka kränkande behandling. Det poängteras också 

att uppföljningen efter en kränkande behandling bör förbättras. De disciplinära åtgärderna 

som finns för skolan att tillgå används sällan utan åtgärder som samtal och konfliktlösning 

nyttjas (ibid.). Det beskriver Elvgren (2013) på liknande sätt i sin studie kring varför 

kränkningar inte upphör på våra skolor. I studien analyseras och granskas skollagen samt 

styrdokumenten för att sedan redogöra vilka krav som ställs på skolan för att åtgärda 

kränkande behandling. Resultatet visar att det finns omfattande och konkreta 

rekommendationer hur arbetet med att motverka kränkande behandling i skolan kan se ut. Det 

framkommer också att det handlar om en resursfråga, vilket är en bristvara i skolans värld. 

Styrdokumenten är emellanåt oklara, där frågor blir obesvarade och tolkningen är omfattande. 



15	  
	  

Detta mynnar ut i att det blir uppenbart att ledning, personal och elever har bristande 

kunskaper om arbetet med att motverka kränkande behandling i skolan (ibid.).    

 

2.4 Skolans systematiska arbete 
 

90 % av likabehandlingsplanerna som skolinspektionen har tagit del av visar stora brister 

(Skolinspektionen 2010). Det handlar om att skolan brister i det systematiska arbetet och 

kartläggning samt rutiner för hur skolan ska ingripa och agera vid kränkande behandling. I 

skolans arbete med att motverka kränkande behandling är det viktigt att förstå varför 

kränkningar uppstår (Friends 2014). Det handlar om att se problematiken utifrån flera olika 

perspektiv (ibid.). Skolinspektionen (2010) nämner att skolors arbete vid kränkande 

behandling måste ses utifrån individ-, grupp-, organisations- och samhällsperspektivet. I 

Friends (2014) rapport nämns också normperspektivet. På liknande sätt redogör Cowie & 

Jennifer (2008) i sin studie New perspectives on bullying, där de poängtera vikten med att 

bemöta barns behov utifrån de beskrivna perspektiven. De påpekar betydelsen av vuxnas 

närvaro att höra och lyssna på barnet samt att barnet själva får ta ansvar för sitt handlande. De 

föreslår åtgärder som narrativa metoder, stöd och handledning i Internetsvärld. De beskriver 

meningen med att skolan måste arbetar tillsammans och åt samma riktning för att motverka 

mobbing. Det handlar om att skapa trygga miljöer för barnen. Studien utgår från sanna 

fallstudier om mobbing som har analyserats och tidigare studier från forskarvärlden (ibid.).          

 

Frånberg (2003) rapporterar i sin kartläggning av Mobbing i nordiska skolor att 

mobbingproblematiken är komplex och svår att komma till rätta med.  Det finns inga givna 

lösningar, utan skolan måste upprätta kortsiktiga såväl som långsiktiga lösningar. I rapporten 

poängteras vikten av att upprätta handlingsplaner fast planerna blir funktionslösa om de inte 

följs upp och utvärderas. Rapporten visar också att personalen bör få kompetensutveckling i 

mobbingarbetet för att få kunskaper om hur mobbing avspeglas. Det framkommer olika 

förklaringsmodeller på hur mobbing kan visa sig. Det handlar främst om individrelaterade 

kartläggningar, där förklaringen ligger i familjebakgrunden. Likaväl som makt som i grunden 

handlar om att erövra och ha en maktposition jämte den mobbade (ibid).      
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2.5 Likabehandling vid kränkande behandling 
 

Vid en anmälan av kränkande behandling ska kravet på likabehandling uppfyllas (Skolverket 

2004, 2009). Det innebär att varje individ ska utifrån sina förutsättningar få lika rättigheter 

och möjligheter. För att säkerställa varje individs anmälan rörande kränkande behandling 

hade det bästa varit att BEO skulle haft i uppdrag att utreda samtliga ärenden som rör 

kränkande behandling (Riksrevisionen 2013). Det för att garantera elevernas likvärdiga 

utredning och bedömning. Tyvärr är det Skolinspektionen som avgör vilka ärende som går 

vidare till BEO utifrån BEOs ekonomiska resurser (Skolverket 2015). Skillnaden på BEO och 

en handläggare på skolinspektionen är att BEO oftast inför bevisning vid ett tidigare stadium. 

Ärenden kan skilja sig åt där BEO utredningar kan ha olika karaktärer på ärenden än 

skolinspektionen.  BEO har en specialkompetens att utreda ärende enligt skollagen som rör 

kränkande behandling. Handläggaren på skolinspektionen handhar blandärende, där 

kränkande behandling inte är i fokus (ibid.).  

 

I Riksrevisionens (2013) undersökning framkommer det att skolor anser att kränkningar är ett 

komplext område med många aktörer och extensiv regelverk att förhålla sig till. Ett förslag 

som uppkom i undersökning var att all material som rör kränkande behandling skulle förenas i 

ett samlingsdokument. Anledning till ett samlingsdokument är att alla tar del av samma 

information istället för som det ser ut idag med olika källor vilket ger olika information. Det 

poängteras att det är orimligt att gå igenom all material som rör kränkande behandling och 

skolor efterfrågar tydliga riktlinjer om arbetet med att motverka kränkande behandling. För att 

skolor ska kunna säkerställa att likabehandling sker vid kränkande behandling bör all 

skolpersonal vara medveten om vad en kränkning är. Något som visar i undersökningen att 

det är lättare i teorin än i praktiken. Nästan hälften av lärarna i Riksrevisionens (2013) 

undersökning anser att det är svårt att avgöra om en kränkning har skett eller inte. Detta 

medför att elever som utsätts för kränkande behandling tars på olika stort allvar (ibid). Enligt 

DO (2012) är det viktigt att rektor tillsammans med personal skapar en gemensam syn på 

kränkningar.        
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2.6 Dokumentationens funktion 
 

Inom socialt arbete är dokumentation den centrala delen av arbetsuppgiften. Det handlar om 

att den professionell ska sammanföra det administrativa, där klientens behov och situation 

beskrivs tillsammans med organisationens riktlinjer för att kunna ge klienten rätt stöd 

(Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). Utredning är en form av dokumentation, där data 

samlas in och sammanställs för att redovisa resultat som kan används vid bedömning av 

åtgärd. Enligt den byråkratiska organisationen är meningen med dokumentationen att 

kontrollera den professionella och klientens agerande samt att värna om deras intresse. 

Samtidigt som det handlar om en kontroll från organisationen att regler och resurser fördelas 

på rätt sätt. Svensson, Johnsson & Lannemets (2008) nämner Bernler och Johnssons studie 

om dokumentation i socialtjänsten, där de redogör för tre perspektiv som dokumentation utgår 

ifrån. Fokus ligger på förvaltnings-juridiska/administrativa perspektivet medan 

behandlingsorienterade och klientperspektivet enbart visar sig ibland. Det handlar om att vad 

som dokumenteras och hur det som är dokumenterat är reglerat i förvaltningen och i det 

juridiska regelverk. Texten i dokumentationen beskriver det material som behövs för att 

berättiga till ett beslut. Klientens egna tankar och idéer om behov och förändring framkommer 

inte utan de åtgärder som finns till förfogande styr hur behovet ter sig. Vilka möjligheter och 

interventioner som finns är begränsade och därmed en begränsning av hur behoven ter sig 

(ibid.).  

 

Morén (1999) ställer sig frågande i artikeln, dokumentationens roll i socialt arbete, perspektiv 

och utvecklingsmöjligheter, vilket syfte dokumentationen har och om den är nödvändig. 

Morén utgår från legala och administrativa perspektivet respektive biståndsperspektivet. Det 

först nämna perspektivet handlar om lagar och förordningar och organisationens styrning och 

kontroll. Där klientens behov inte tillgodoses utan det handlar om att handlägga ärenden och 

legitimera samhällets insatser. Klienten blir anpassad i ett system i form av en 

dokumentationsmall. Morén menar att det legala och administrativa perspektivet 

problematisera utvecklingen av dokumentationens roll i socialt arbete. Biståndsperspektivet 

har sin utgångspunkt i det legala och administrativa perspektivet, där skillnaden mellan 

perspektiven blir i mötet mellan den professionella och klienten. Dokumentationen är 

grundstommen och utgår från klientens behov medan i det legala och administrativa 

perspektivet handlar det om att den professionella bör vara objektiv och neutral i sitt 

beskrivande av klientens behov. Morén nämner öppen journalföring som ökar klientens 



18	  
	  

delaktighet i sin förändringsprocess. Där klienten får ta del av dokumentationen och har då en 

möjlighet till självbestämmande och kontroll över sin förändringsprocess (ibid.). 

3. Teoretiska utgångspunkter 
 
De teoretiska perspektiven beskrivs under fyra rubriker, där förståelse och förklaring kring 

varför det uppstår problemställningar inom en organisation beskrivs och vad som kan ligga 

till grund för svårigheterna. Tanken är att dessa perspektiv ska fungera som ett stöd i analysen 

som syftar till att förstå hur dokumentationen kommuniceras fram och genomförs samt hur 

pedagogerna bedömer arbetet med kränkande behandling. Det handlar om att försöka förklara 

sitt forskningsmaterial med hjälp av de teorietiska perspektiven som knyts an med 

kunskapsläget i resultat och analysavsnittet. Människobehandlande organisationer ger en bild 

av vilken komplexitet organisationen, såsom skolan, har i sitt arbete med att förhålla sig dels 

till elever och dels till lagar och riktlinjer. I Byråkrati och handlingsutrymme beskrivs vilken 

betydelse den professionellas befattning har. Har den professionella ett stort eller ett litet 

handlingsutrymme? Vilket handlingsutrymme som finns för de professionella i en 

organisation beror på den formella makthavarens styrning och kontroll. När den formella 

makthavaren sviktar vänder sig ofta de professionella till varandra och hur påverkar detta 

organisationens arbete med mål och riktlinjer.  Detta beskrivs i Formellt och informellt 

makthavande. I Makt och koalitioner redogörs hur beslut tars i en politiskt styrd organisation 

såsom skolan och vilken betydelse integrering av besluten har i organisationen. 

       

3.1 Människobehandlande organisationer 
 

Människobehandlande organisationer eller Human service organizations karakteriseras av 

välfärdsorganisationer såsom socialförvaltningar, skolor och vårdcentraler (Linde & Svensson 

2013). Det handlar om organisationer som upprätthåller samhället och som får uppdrag från 

välfärdsstaten. Människobehandlande organisationer bedriver ett moraliskt arbete, där varje 

bedömning och beslut till stor del bygger på värderingar och moraliska aspekter. Det gäller 

för professionen att värna om klienten och innevarandes intresse samtidigt som samhällets 

regler, mål och policy ska följas (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). Det handlar om att 

den professionella använder sitt handlingsutrymme för att samla in och tolka material. Det 
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sammanfogas sedan med organisationens mål, policy och regler med avseende på klientens 

beslut.  

 

Människobehandlande organisationer är komplexa. Något som Karlsen och Persson (2004) 

poängterar i sin recension av Gunnar Bergs doktorsavhandling i sociologi som handlar om en 

beskrivning om skolans styrkällor. Svårigheten är att organisationens mål, regler och policy är 

politiskt fastställda och som är framtagna genom kompromisser (Linde & Svensson 2013). 

Detta gör att organisationens mål, regler och policy blir diffusa för personalen. Ett annat skäl 

beror på organisations instabilitet av att uppnå resultat trots kontrollerade arbetssätt och 

metoder. Organisationen ska dessutom leva upp till samhällets förväntningar och krav, där 

ekonomisk vinst och hur de hanterar tillvägagångsättet med sitt arbete är underordnat (ibid.). 

Det betyder att skolan har i uppdrag av välfärdsstaten att lära och utveckla kunskaper samt 

värden som eleven kan använda för att kunna delta i samhällslivet. Samtidigt ska skolan 

främja till livslång lust till att lära och sträva efter höga betyg. Uppfattningen om skolans 

tillvägagångssätt av verksamheten förändras med tiden. Människor i samhället kan tycka att 

elever borde få mer läxor och tid i skolbänken eller att fokus ska ligga på uppfostran. 

Människobehandlande organisationer är känsliga för förändringar i samhället. Det är en 

verksamhet som samhällets människor har synpunkter om utan att ta hänsyn till 

organisationens mål, policy och regler. 

 

Inom människobehandlande organisationer nämns tre former, där arbetet med klienter sker 

genom olika tillvägagångssätt (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008:38). People-

processing technologies är en organisation som klassificerar och administrerar klienter. Det 

innebär att verksamheten delar in individer i olika grupper till exempel sjukvården genom 

diagnoser och skolan genom betygsättning. Organiseringsformen people-sustaining 

technologies strävar efter att bevara klientens välbefinnande utan att förändra individen. 

Försäkringskassan och hemtjänsten är exempel på sådana organisationer. Den tredje 

organiseringsformen, people-changing technologies, handlar om att förändra individens 

välbefinnande. Det betyder att verksamheten ska hjälpa klienten att förbättra sin livsituation. 

Skola, socialförvaltningen och sjukvården är exempel på förändrande organisationer. De tre 

ovanstående beskrivna tillvägagångssätten inom människobehandlande organisationer är inte 

de enklaste att uppskatta om mål uppnås. Mötet och relationen som skapas mellan den 

professionella och klienten är det centrala i organisationen. Svårigheten är att avgöra vad som 

är målet, metoden och vilket resultat man vill ha av mötet (ibid.).   
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3.2 Byråkrati och handlingsutrymme 
 

Den byråkratiska organisationsmodellen är myntad av den tyske sociologen Max Weber och 

de flesta organisationer har sin utgångspunkt från den (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2006). 

Den byråkratiska organisationen är välkänd för sin maktutövning med stark kontroll och 

stelbenta regler. Det handlar om att verksamheten ska vara rationell och effektiv, där hänsyn 

till personliga aspekter inte ska tas. Med hjälp av arbetsledning och specialisering likaväl som 

hierarkisk struktur och generella regler rör det sig om att handlägga objektivt (Levin 2013). 

Handläggningen sker i from av skrivna dokument och ärenden, där handläggaren besitter en 

maktposition jämte klienten. Det sociala arbetet i skolan berör mer än det byråkratiska arbetet. 

Den professionellas autonoma bedömningar och handlande spelar också roll, 

handlingsutrymme (Svensson, Johnsson & Laanemets 2014). Den professionelle har i uppdrag 

att sammanfoga klientens behov med organisationens åliggandande och sammanföra det till 

en gemensam förståelse. Den professionelle använder sitt handlingsutrymme som är begränsat 

med hänsyn till professionen. Det handlar om hur styrd organisation är av den formella 

makthavaren och hur bred tolkningsförfarandet är gällande innehållet av arbetsuppgifter, lagar 

och regler likaväl som moraliska och normativa perspektiv (ibid.).  

 

3.3 Formellt och informellt makthavande 
 

Inom en organisation måste alla funktioner arbeta tillsammans för att uppnå mål (Bolman & 

Deal 2012). Det en person gör i verksamheten påverkar någon annan person inom 

organisationen. Om det sker brister i kommunikationen mellan personal leder det sannerligen 

till konsekvenser. Det kan förebyggas om organisationen har bra struktur. En organisations 

struktur medför såväl begränsningar som möjligheter. Det betyder att organisationen skapar 

valmöjligheter och handlingsutrymme för personal inom verksamheten. Det handlar om 

formella och informella begränsningar respektive möjligheter. En stabil organisation som 

utgår från det strukturella organisationsperspektivet har vanligen en hierarkisk funktion 

(Bakka, Fivelsdag & Lindkvist 2006). Där organisationen är uppdelad i enheter med 

ledarfunktioner som har personal med olika befattningar anställda oss sig. En formell 

makthavare kan vara en huvudman, skolchef eller rektor som har ansvar för att verksamheten 

uppnå sina mål med hjälp av organisationens regler, policy och standardförfaranden (Bolman 
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& Deal 2012). I det strukturella organisationsperspektivet handlar det om att hitta en balans 

mellan formell och informell struktur. Där den formella strukturen begränsar 

handlingsutrymmet då den bidra till att skapa förutsägbarhet och enhetlighet. Regler, policy 

och standardförfaranden använder makthavaren för att stadga sig på vid ett beslut. Det handlar 

om att personliga eller politiska faktorer inte påverkar organisationen och dess mål. Det 

formella makthavandet fungera som bäst när personalen acceptera makthavarens kontroll på 

verksamheten som den har fått i uppdrag av högre legitimerade personer. Det är makthavaren 

som tar beslut, löser konflikter och problem samt utvärderar verksamheten likaväl som att 

fördela befattningar och lön. Makthavarens förfogande av information om hur verksamheten 

fungera i förhållande till uppsatta mål, policy och standardförfarande medför en kontroll av 

arbetsinsatser och resultat. I sin kontroll använder makthavaren prestationskontroll och 

handlingsplaner. Prestationskontroll handlar om att mål ställs upp utan att beskriva eller 

förklara hur målen ska uppnås. Om målen är för omfattande och otydliga fungerar 

prestationskontrollen sämre däremot är den stärkande och motiverande vid tydlighet och när 

begränsningar finns. När makthavaren vill kontrollera arbetsinsatsen istället för om målen 

uppnås används handlingsplaner. I handlingsplaner redovisas tydliga tidsramar och 

genomförande av beslut som har tagits. Handlingsplaner medför oftast att resultatet av planen 

inte ser sambandet mellan handling och resultat utan planen blir resultatlöst trots att personal 

gör enligt överenskommelsen. Det innebär att handlingsplaner är otillräckliga och risken är att 

planen inte har någon funktion för klienter och de professionella medan planen fungerar som 

kontroll till organisationens makthavare att arbetsuppgifter utförs(ibid.).   

 

Informell struktur handlar om att åstadkomma det som den formella strukturen inte kan ge 

personalen i organisationen (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 2006). Det kan röra sig om att 

personalen känner sig förbisedd, behöver kontakt och bekräftelse i sitt arbete. De behov som 

inte organisationen kan tillgodose sin personal med efterfrågas oftast hos kollegor. Det 

handlar om sociala behov och vilken roll personen har i arbetsgruppen. Nya sociala grupper 

och strukturer skapas och växer sig starkare. Risken är att den informella strukturen tar över 

och förhindra den formella strukturens arbete (ibid.). Arbetslag och team är exempel på nya 

sociala strukturerade grupper (Bolman & Deal 2012). Grupperna är oftast effektiva när det är 

fråga om att vinna tid och flexibilitet i organisationen. Det handlar om att gruppen ska 

tillvarata varandras personliga och professionella egenskaper samtidigt som det krävs 

samarbete. Beslut och andra åtagande som rör genomförandet av gruppens arbetsuppgifter 

kan tas inom gruppen. Oftast finns det en formell ledare inom gruppen som antingen har blivit 
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tilldelad av en högre makthavare eller av gruppen själv.  Den informella strukturen är som 

lämpligast i komplexa verksamheter medan den formella strukturen fungera som bäst när 

organisationens uppgifter är självklara, stabila och begripliga (ibid.).                      

 

3.4 Makt och koalitioner 
 

I den politiska organisationen gäller det att få något gjort genom att fördela och utöva makt 

Bolman & Deal 2012). Det handlar om att avsiktligen driva igenom och uppnå sina mål med 

hjälp av sin förmåga att påverka beteenden, ändra handlingsförlopp och bli ”herre på täppan”. 

Makt tillhör vardagen i den politiska organisationen, där individer och grupper är beroende av 

varandra för att utöva makt och intresse för organisationen. Organisationens mål bestäms av 

ständiga förhandlingsprocesser och samspel mellan organisationens makthavande individer, 

koalitioner. Det är vanligt att friktioner och intressekonflikter uppstår i organisationen vid 

förhandling- och beslutprocesser.  För att förhandlingar och beslut ska blir hanterliga finns det 

osagda föreskrifter. Bolman & Deal (2012:244) beskriver fyra outtalade regler som är 

myntade av Richard Cyert och James G. March. Ytlig konfliktlösning handlar om att 

organisationen bryter ner problematiken istället för att gå till botten med konflikten. Det 

betyder att beslutprocessen inte är överensstämmande mellan koalitionsmedlemmarna utan en 

betryggande ställning för fortsatt fungerande arbete för koalitionen. Den andra outtalade 

regeln är undvikande av osäkerhet, där koalitionen använder olika processer för att förenkla 

förhandlingar och beslut. Det innebär att koalitionen beslutar om processer som är svårare att 

utföra i praktiken. När koalitionen använder en problemorienterad sökning försöker 

koalitionsmedlemmarna finna lösningar i närheten av problemet och väljer oftast den första 

lösningen som dyker upp. Den fjärde och sista outtalade regeln handlar om organisatoriskt 

lärande. Där en organisation med koalitionsmedlemmar utvecklas när varje medlem anpassar 

sina mål och sin flexibilitet i att angripa organisationens olika processer (ibid). 

 

Koalitionsmedlemmarna som styr och fattar beslut i organisationen har påtryckningar från 

underordnade. I skolan är det huvudman, skolchef eller rektor som styr och fattar beslut, där 

personalen är en påtryckningsgrupp. Den formella makten innehar huvudmannen, skolchefen 

eller rektorn under den tiden som personalen har respekt och förtroende för de styrande. 

Risken är att den formella makten undermineras om påtryckningsgruppens respekt och 

förtroende försvagas jämte mot de styrande. Påtryckningsgruppen har ingen formell makt 
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likaväl kan de begränsa de styrandes möjligheter till att fatta beslut. Likgiltighetszonen är en 

maktform som påtryckningsgruppen kan använda sig av. Den handlar om att den formella 

makten kontrollerar och beslutar det som personalen bryr sig om. Påtryckningsgruppen 

försöker förvränga de styrandes makt till att kontrollera och besluta inom områden som är till 

fördel för personalen. Det är viktigt att huvudman, skolchef eller rektor har kontroll på 

förändringar i likgiltighetszonen och på detta vis minimieras felaktiga beslut och kritik på de 

styrande.  De styrande har en kontrollerande och reglerande makt i ett överdetiminerat system 

medan i ett underdeterminerat system är det tvärtom, okontrollerat och konflikter. Konflikter 

uppstår oftast vid resursfördelning inom organisationer. Inom det politiska perspektivet ses 

inte konflikter som ett hinder utan en möjlighet till förändring i form av nya idéer och ökad 

effektivitet. Risken att de styrandes makt ska försvagas minimieras vid politiska konflikter. 

Det handlar om att de underordnade inte bryr sig om vad de styrande gör. Däremot kan 

påtryckningsgruppens konflikter påverka tillförlitligheten till de styrande (ibid.). 

 

4. Metodavsnitt 
4.1 Val av metod 
 

I denna undersökning har jag inte valt att använda mig av en metod utan en kombination av 

kvantitativ och kvalitativ metod. En kvantitativ förstudie med enkäter har gjorts för att få en 

bild av hur pedagoger uppfattar skolans arbete med att motverka kränkande behandling. En 

förstudie används för att få en uppfattning av problemområdet (Eliasson, 2013). Materialet 

från förstudien har sedan använts som utgångspunkt för vidare undersökning. I den kvalitativa 

dokumentstudien handlar det om att belysa och beskriva på vilket sätt kränkande behandling 

dokumenteras. En kombination av olika metoder kallas för triangulering. Det betyder att desto 

flera infallsvinklar och mer olik information som tillförs i undersökningen, desto tydligare 

bild får du på din problemformulering (Bryman 2011.). Det är värt att notera att 

undersökningens tyngdpunkt utgår från den kvalitativa dokumentstudien.    

 

I den hermeneutiska tolkningen har den kvalitativa studien sin vetenskapliga ansats och där 

innehållsanalysen har sin utgångspunkt i (Bryman 2011). Den empiriska undersökning utgörs 

av utsagor från skriftliga dokument från ett skolområde i X-kommun, som tolkas och 

analyseras. En kvalitativ innehållsanalys är det vanligaste tillvägagångssättet vid analys av 
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dokument. Det handlar om att finna bakomliggande tema i det material som analyseras genom 

att identifiera, koda och kategorisera empirisk data. Den kvalitativa innehållsanalysen liknar 

den kvantitativa. Jag har valt att använda den kvalitativa metoden för att den inriktar sig på 

tolkning och beskrivning av texter medan den kvantitativa metoden redan har definierade 

kategorier i förväg som tillämpas i materialet.  

 

Den hermeneutiska tolkningen handlar om att forskaren ska försöka analysera materialet 

utifrån det perspektiv som dess skapare åsyftat (Bryman 2011). I största möjligaste mån 

eftersträvar jag att följa den hermeneutiska tolkningen. Svårigheten med en hermeneutisk 

tolkning är att göra kopplingen mellan forskarens förståelse av det skriftliga dokumentet och 

utifrån den sociala och historiska kontext där texten gestaltades. Jag kommer som inriktning i 

den hermeneutiska tolkningen tillämpa ett kritiskt hermeneutiskt tillvägagångssätt som 

handlar om tolkning av material från verksamheter. Det kritiska hermeneutiska 

tillvägagångssättet kan innebära en bra utgångspunkt i att förstå och förklara fenomen inom 

skolans komplexa och motsägelsefulla värld. Det handlar inte om att finna den absoluta 

sanningen om kränkningar utan vad är det som visar sig i dokumenten och vilken betydelse 

har det i arbetet med att förhindra att kränkningar äger rum. Ett kritisk hermeneutisk 

tillvägagångssätt öppnar också för ett reflektivt synsätt i relation till empirisk data. Bryman 

(2011) hävdar dessutom att tolkningsprocessen bör beskrivas explicit vid empiriska studier.        

      

4.2 Urval och bortfall 
 

I studiens kvantitativa urval representeras pedagoger från ett skolområde i X-kommun. 

Urvalet är gjort enligt ett snöbollsurval som innebär att undersökaren väljer att göra ett 

personligt urval (Eliasson 2013). Studiens undersökning har sin utgångspunkt från ett 

skolområde, där tio skolor tillhör varav en är min arbetsplats. Enkäten mailades ut till rektorer 

på de tio skolor som sedan vidarebefordrade de till sina pedagoger. Rektorerna återsände 

därefter ett mail till mig om hur många pedagoger som enkäten sändes till. På sju skolor 

skickades enkäten ut till 116 pedagoger och vid tre skolor gav rektor inget gensvar. Vid två 

skolor var det två rektorer som hade olika stadium och en av dem återkopplade inte.  

Svarsfrekvensen på enkäten blev väldigt lågt jämfört med antal enkäter som skickades ut. Inte 

mer än 13 pedagoger besvarade enkäten på de sju skolorna.  När senast datum för svar hade 

löpt ut, sändes en påminnelse och en förlängd datering ut av rektorer. Enkäten var en förstudie 
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för att få en bild av hur pedagoger uppfattar skolans arbete med att motverka kränkande 

behandling. Studien gav 13 pedagogers tankar kring kränkande behandling i skolan och en 

vägledning i mitt vidare arbete med den kvalitativa textanalysen.  

 

I den kvalitativa studien blev urvalet de kränkningsdokument som var skrivna i det 

skolområde där den kvantitativa studien gjordes. Avsikten var att se om den kvantitativa och 

den kvalitativa studien kunde komplettera varandra. På vilket sätt reflekteras pedagogernas 

uppfattning av skolans arbete med att motverka kränkande behandling i dokumenten och 

tvärtom.  58 diarieförda dokument om kränkande behandling, som har skett under perioden 

140310 - 150310 inom det valda skolområdet, begärdes ut. Tidpunkten är ett subjektivt urval 

(Eliasson 2013), då jag var tjänstledig från arbetsplatsen och dokument om kränkande 

behandling inte bör finnas dokumenterade av mig. Likaväl fanns det två dokument om 

kränkande behandling som var dokumenterade av mig. Enligt handläggare berodde de på 

utredningstiden av huvudman och diarieföringen. För mig är detta inget hinder utan en 

möjlighet att kritiskt granska mitt arbete och att utvecklas i arbetet med att motverka 

kränkande behandling i skolan. Dokumenten om kränkande behandling är offentliga 

handlingar som har blivit bedömda individuellt och avidentifierade av handläggare som 

arbetar på X-kommun. Det betyder att inga dokument har lämnats ut där personer kan 

identifieras. Samtliga dokument som fanns under den nämnda perioden blev godkända för att 

lämnas ut.     

 

4.3 Metodlogiska konsekvenser och begränsningar 
 

På grund av den låga svarsfrekvensen på enkätstudien är det svårt att generalisera resultatet. 

Enkäten beskriver de svarades upplevelser på hur arbetet med att motverka kränkande 

behandling fungerar på deras arbetsplats. Jag hade i åtanke att svarsfrekvensen skulle bli låg, 

trots det valde jag att skicka ut enkäter till samtliga rektorer istället får att göra ett 

bekvämlighetsurval. Det handlar om etiska principer samt att jag har en förförståelse hur mina 

kollegor upplever arbetet med att motverka kränkande behandling på vår arbetsplats. Vid ett 

bekvämlighetsurval i mitt fall hade risken varit stor för ett missvisande resultat oavsett om det 

hade bringat in fler svar.  
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I min studie ingår min arbetsplats som är en av de tio skolorna. Av sekretesskäl är inte de 

svarades arbetsplatser redovisade i enkätresultatet. Det kan nämnas att av de 13 svarade tillhör 

hälften min arbetsplats. Min uppfattning är att de svarande har medverkat frivilligt samtidigt 

måste jag ha i åtanke att det finns en sannolikhet till påverkan. Det finns en möjlighet att jag 

har påverkat de svarande så att de upplever att de hjälper en kollega på grund av diskussioner 

kring forskningsprocessen på arbetsplatsen. En risk som finns för kollegor som har medverkat 

är möjligheten att bli identifierade. Detta har jag haft i åtanke under studiens gång och försökt 

i möjligast mån att undvika genom att inte diskutera enkätformuläret eller ta emot enkäten 

personligen.    

 

Från början tänkte jag göra en kvalitativ innehållsanalys på samtliga skolområde i X- 

kommun, där jag skulle undersöka likvärdiga dokument som i denna studie. Med facit i hand 

hade den studien blivit alldeles för stor och jag är positiv till att jag gjorde en begränsning till 

ett skolområde. Den kvalitativa innehållsanlysen fick förtur framför den kvantitativa med 

anledning av att den kvalitativa ges större utrymmer i tolkningsförfarandet. Dokumenten till 

den kvalitativa studien innehöll en del ofullständiga uppgifter och korta beskrivningar. Detta 

har gjort det svårt i bearbetningsprocessen av data. 

 

En begränsning i dokumenten som har analyserats i studien är att det inte går att utläsa 

könsmönster. Personerna är avidentifierade och det går inte att tolka vilket kön som blir 

kränkt eller kränker i kränkningssituationerna. Det går heller inte att utläsa om det är elev som 

kränker elev, elev kränker personal eller personal som kränker elev.      

 

4.4 Genomförandet 
 

Ett enkätformulär författades utifrån Riksrevisionens (2013:15) formulär som de använde i sin 

granskning. Syftet med granskning var att ta reda på lärarnas uppfattningar kring vilka 

svårigheter respektive vilket stöd staten ger till skolan för att motverka kränkande behandling. 

En anledning till att jag valde att utgå ifrån Riksrevisionens genomförda undersökning var att 

deras syfte relaterade till mitt ändamål med enkätstudien. En annan anledning berodde på 

tidsramen. Enligt Eliasson (2013) kan undersökningen stödja sig på en existerande forskning. 

Det är viktigt att titta på undersökningens sekundärdata det vill säga i vilken kontext är 

undersökningen utförd. Likaväl som att undersökningen bör vara överensstämmande med den 
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aktuella undersökningen (ibid.). Jag har till stor del i min enkätstudie använt Riksrevisionens 

frågeställningar. Svarsalternativ är ändrade till att använda benämning ”utsträckning” istället 

för ”grad”. Det finns kompletterande frågeställningar i enkätformuläret. Efter handledarens 

godkännande mailades enkätformuläret ut till samtliga rektorer inom det valda skolområdet. 

Enkätformuläret skulle vara mig tillhanda senast den 28 april 2015. Därefter skickades en 

påminnelse ut och förlängd datering till den 8 maj 2015. Det bifogades ett informationsblad 

tillsammans med enkätformuläret (se bilaga 1). Informationsbrevet innehöll en beskrivning 

över uppsatsens syfte och undersökningsmaterial. Det informerades om att enkäten var 

frivillig, anonym och att personidentifikation inte kommer att ske. Informationsbrevet 

omfattade mina och handledarens kontaktuppgifter.   

 

Telefonkontakt togs med X-kommunens medborgarcenter som uppgav kontaktuppgifter till 

två handläggare som hade hand om diarieförda handlingar inom det aktuella skolområdet. 

Handläggaren informerade om att det inte fanns några hinder att få ut de begärda 

handlingarna eftersom de är offentliga. Vidare upplyste handläggaren att det kan ta tid att få 

ut handlingarna av den orsaken att varje diariefört ärende ska få en individuell prövning och 

avidentifiera delaktiga personer. Det handlar om att säkerställa sekretessen. Under 

prövningstiden hade jag kontakt med en av handläggarna om hur arbetet fortskred. De 

diarieförda ärendena skickades via post till mig och var mig tillhanda den 4 maj 2015.       

 
4.5 Bearbetning av data 
 

Materialet av enkäterna transkriberas med hjälp av kalkylbladsprogrammet Microsoft Excel 

där jag manuellt skrev in svarsalternativet under rätt frågekategori. När all transkribering var 

klar markerades svarsalternativen och resultatet redovisas i stapeldiagram. Diagramen visar 

fördelningen av svaren på de olika kategorierna. De frågekategorier som hade övrigt som 

svarsalternativ är redovisade efter tillhörande stapeldiagram. Diagram är mycket lämpligt när 

man ska belysa hur data fördelar sig (Eliasson 2013). Enligt Bryman (2011) ger stapeldiagram 

en överskådlig bild av resultatet som är lätt att förstå och tolka.      

 

I den kvalitativa innehållsanalysen koncentrerade jag mig på att läsa igenom dokumenten 

upprepade gånger för att få en uppfattning om dokumentens karaktär och struktur samt för att 

kunna identifiera meningsenheter. Därefter började jag manuellt färgkoda insamlad data med 
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hjälp av nyckelbegrepp och tema. Jag använder mig av en öppen kodning som betyder att man 

bryter ner, studerar, jämför, konceptualiserar och kategoriserar data som sedan ger begrepp 

för att sedan gruppera och omformulera till kategorier (Bryman, 2011:514). Efter detta valde 

jag att använda mig av axial kodning som innebär att med hjälp av den öppna kodningen 

skapa nya samband mellan kategorier. Till sist gjordes en selektiv kodning av det kvalitativa 

materialet, där huvudkategorier valdes ut och underkategorier systematiskt sorterades in i de 

huvudkategorier som de relaterades till (ibid.). Kodning utkristalliserade sju huvudkategorier 

som används i resultat och analysdelen. Utifrån de sju huvudkategorierna återgav jag 

materialet med hjälp av betydelsefulla referat och citat ur studiens material tillsammans med 

teoretiska perspektiv och tidigare forskning.   

 

4.6 Studiens autenticitet 
 

När studiens autenticitet ska resoneras används begreppen reliabilitet och validitet alternativ 

tillförlitlighet och äkthet (Bryman 2011). De först nämnda begreppen används i samband med 

en kvantitativ metod och de sist nämnda begreppen vid en kvalitativ metod. Begreppen är 

likställda med varandra, där reliabilitet och tillförlitlighet handlar om studiens redogörelse. 

Det är viktigt att forskaren beskriver studiens forskningsprocesser, där bland annat 

metodbeskrivning, problemformulering och litteratursökning ingår. En bild av hur 

forskningsprocesserna har gått tillväga underlättar mottagarens granskning och bedömning av 

studien. Jag har strävat efter att beskriva och redogöra min forskningsprocess i den 

utsträckningen att mottagaren kan få en insikt i studiens olika processer. Validitet och 

tillförlitlighet handlar om studiens trovärdighet, där forskningsregler ska har följts och att 

forskaren har genomfört de kunskaper som studien behandlar (ibid.). Studien redovisar de 

kunskaper som har varit uppsatsens problemformulering, syfte och frågeställningar.      

 

5. Etiska överväganden 
 

Enligt Vetenskapsrådet (2011) ska de forskningsetiska principerna alltid utgå från att 

forskningskravet och individkravet vägas emot varandra. Det betyder att forskaren har ett 

ansvar att göra en kortsiktig såväl som en långsiktig bedömning inför en vetenskaplig 

undersökning, där det förväntade bidraget av kunskap ska ställas mot de möjliga risker och 
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negativa följder som kan förekomma för vederbörande undersökningsdeltagare. 

Vetenskapsrådet nämner fyra etiska principer som forskaren ska utgå ifrån i sin vetenskapliga 

undersökning för att garantera individens säkerhet (ibid.). Den första principen är 

informationskravet där vederbörande undersökningsdeltagare informeras av forskaren om 

studiens syfte och att det är frivilligt att delta samt att man har rätt att hoppa av om de så 

önskar (Bryman 2011). Samtyckeskravet handlar om att undersökningsdeltagarna har rätten 

till att själv bestämma över sin medverkan. Den tredje principen, konfidentialitetskravet, ska 

tillgodose att information som undersökningsdeltagarna ger behandlas och hanteras så att 

personen inte kan definieras av obehöriga. I min undersökning har jag utgått ifrån de 

forskningsetiskaprinciperna. I ett informationsblad som följde med enkätstudien informerar 

jag om undersökningen och dennes syfte. Jag upplyste om att deltagandet var frivilligt, 

anonymt och att personidentifikation inte kommer att ske. Att all material kommer att 

förvaras på ett säkert sätt informerades dessutom. Med tanke på den låga svarsfrekvensen på 

enkätstudien har undersökningsdeltagarna själva besluta om de vill medverka i studien. I den 

kvalitativa innehållsanalysen som består av offentliga dokument finns det egentligen inget 

behov av att behandla informationen konfidentiellt. Citat som finns i dokumenten om 

kränkande behandling används för att tydliggöra resultatet och underlätta analysarbetet. I min 

undersökning avidentifierades aktuell kommun, huvudman och rektor för att minimera risken 

att utvalda citat kan sammankopplas med respektive skola i syfte. Det handlar om att 

säkerställa anonymiteten för skolorna. Innan dokument om kränkande behandling kom mig 

tillhanda säkerställde handläggare på X-kommun vederbörande personers säkerhet 

beträffande avidentifiering och anonymitet. Den fjärde och sista principen, Nyttjandekravet, 

handlar om att de uppgifter som samlas in för en undersökning endast får användas för 

undersökningens ändamål (ibid.). Det insamlade materialet kommer endast att användas för 

detta forskningsändamål. När uppsatsen är genomgången, granskad och godkänd kommer det 

granskade materialet att förstöras i en dokumentförstörare. Under tiden är materialet förvarat i 

ett låst skåp.   

6. Resultat 
6.1 Resultat av enkät 
 

Det var 13 pedagoger av 116 som valde att svara på enkätformuläret. Det var en svarsfrekvens 

på 11 %.  
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Vilket stadium arbetar pedagogerna på? 

 
Diagram 1. Fördelning av pedagoger på skolstadium.  

 

Den grafiska figuren beskriver vilket stadium de svarande arbetade på. De flesta av de 

svarande arbetade på mellanstadiet och resten på låg och högstadiet. Varje stadium har en 

informell struktur hur de arbetar med olika arbetsuppgifter (Bakka, Fivelsdal & Lindkvist 

2006). Hur mycket personalen väljer att använda den informella gruppen beror på den 

formella makthavaren, i detta fall rektorn. Grupperna ses oftast som positiva för den formella 

makthavaren av den orsaken att gruppen är effektiv. Det krävs samarbete av de olika 

professionerna och vissa beslut kan tas inom gruppen. Enligt Bolman & Deal (2012) fungerar 

den informella strukturen bättre i komplexa organisationer, där flera olika professioner utför 

ett arbete.       

 

Finns det en plan mot kränkande behandling på din skola? 

 
Diagram 2. Fördelningen om skolan har en likabehandlingsplan. 
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En plan mot kränkande behandling ska upprättas varje läsår enligt Skollagen (6 kap 8 §), där 

skolans riktlinjer och mål formuleras tillsammans med rektor, personal och elever. Samtliga 

som har svarat på enkätformuläret nämner att det finns en plan mot kränkande behandling på 

sin arbetsplats. En likabehandlingsplan är en handlingsplan som beskriver tillvägagångssättet 

för hur arbetet med kränkande behandling ska förefalla. Enligt Bolman & Deal (2012) 

används en handlingsplan för att ha uppsikt över en arbetsinsats. I handlingsplanen ska det 

ingå tydliga riktlinjer som de professionella kan utgå ifrån i sitt arbete, till exempel arbetet 

med kränkande behandling.   

 

I vilken utsträckning anser du att planen mot kränkande behandling på din skola kan 

användas som verktyg i praktiken? 

 
Diagram 3. Fördelning av pedagogers upplevelse om planen mot kränkande behandling 

används som ett verktyg.  

 

De flesta tyckte att planen mot kränkande behandling har en funktion och kan tillämpas som 

verktyg i verkligheten. Ett fåtal tyckte att planen mot kränkande behandling inte fungerade 

som verktyg i praktiken. Planen mot kränkande behandling grundas på ett moraliskt arbete 

(Linde & Svensson 2013). Det betyder att den professionellas värderingar och moraliska 

perspektiv har en funktion i dennes arbete. Det handlar om att den professionella använder sitt 

handlingsutrymme vid bedömningar och beslut. Ett skäl till varför den professionella anser att 

planen mot kränkande behandling inte fungera som ett verktyg kan bero på den 

professionellas kunskaper, erfarenheter och användandet av sitt handlingsutrymme.  

 

 

 

0	  

2	  

4	  

6	  

8	  

10	  

I	  mycket	  hög	  
utsträckning	  

I	  ganska	  hög	  
utsträckning	  

I	  ganska	  låg	  
utsträckning	  

I	  mycket	  låg	  
utsträckning	  

Vet	  inte	  



32	  
	  

 

Om planen mot kränkande behandling inte fungerar som ett verktyg i praktiken, vad 

kan det bero på? 

 
Diagram 4. Fördelning av pedagogers upplevelse kring varför planen mot kränkande 

behandling inte fungerar.  

 

Enligt Skolinspektionens (2010) undersökning har de flesta planerna mot kränkande 

behandling allvarliga brister. Där organisationen brister i det regelmässiga samt kartläggning 

och rutiner av skolans arbete med kränkande behandling. Den grafiska figuren redogör för 

vilka orsaker det kan bero på att planen mot kränkande behandling inte fungerar som ett 

verktyg i praktiken. De flesta nämner att otydliga riktlinjer är en anledningen medan en del 

tycker att det beror på organisationen och ledarskapet. Åtskilliga svarade med en egen 

kommentar vad det kan bero på att inte planen mot kränkande behandling fungerar. Där det 

handlar om osäkerhet bland personalen, ökad arbetsbörda och tidskrävande med 

konfliktlösningar samt dokumentation. De efterlyser tydliga och lättförståeliga riktlinjer där 

tolkningsförfarandet minimeras. Bolman & Deal (2012) menar att om planen mot kränkande 

behandling inte fungerar som ett verktyg kan det bero på organisationens styrning. Det 

handlar om att planens mål och riktlinjer är diffusa för personalen. I grunden, att en plan mot 

kränkande behandling ska upprättas och användas praktiskt i det vardagliga arbetet, har 

framtagits och beslutats på politiskt nivå. Det vill säga att planen mot kränkande behandling 

kan vara ett beslut som har framtagits av osäkerhet mellan beslutsfattarna. Där beslutsfattarna 

har varit enkla i sina förhandlingar och fastställanden som sedan är svåra att använda i 

praktiken. Risken är att personalens prestationsnivå minimeras på grund av arbetets 

svårigheter och till följd av det söker personalen svaren i den informella gruppen som antigen 

stödjer eller struntar i arbetet med kränkande behandling (ibid.).       
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I Diskrimineringslagen (2008:567) regleras bestämmelserna om trakasserier och 

diskriminering medan kränkande behandling regleras i Skollagen (2010:800). I vilken 

utsträckning kan du som lärare skilja mellan… 

 
Diagram 5. Fördelning i vilken utsträckning lärare kan skilja på begrepp. 

 

Diagrammet beskriver i vilken utsträckning de svarade kan särskilja på begreppen 

trakasserier, diskriminering och kränkande behandling. De framgår att de flesta svarande 

anser att de kan skilja på betydelsen av begreppen. En ytterst liten parantes är att det är 

svårare att förstå skillnaden mellan trakasserier och kränkande behandling än kränkande 

behandling och diskriminering. Att begreppen diskriminering och trakasserier är lättare att 

särskilja på kan bero på att de konkret beskrivs i Diskrimineringslagen (2008:567). 

Svårigheten med begreppet kränkande behandling är att det främst handlar om en handling 

som ska uppfattas som kränkande för en person (Skolverket 2014). Det betyder att en annan 

person kan uppfatta en händelse som kränkande fast kränkningen är riktad mot en annan 

persons värdighet. Det handlar också om vilka förutsättningar och värderingar vi har med oss 

i vår ryggsäck, hur vi uppfattar kränkningar. Därför är det viktigt att det finns en gemensam 

syn bland personalen på skolan i hur arbetet med kränkande behandling ska se ut.    
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Anser du att det är svårt eller lätt att avgöra… 

A) …en elev har blivit utsatt för kränkande behandling? 

 
Diagram 6. Fördelning i att avgöra om en kränkning har ägt rum.  

 

Majoriteten tycker att det är lätt att avgöra om en kränkning har skett. Ett fåtal anser att det är 

problematiskt att avgöra om en kränkning har ägt rum. I Friends (2014) rapport framkom det 

att personal upplevde en osäkerhet kring ingripandet när en kränkning äger rum. Det framkom 

inte om osäkerheten orsakas om det gällde en kränkning eller om det berodde på agerandet. 

Likaväl visade rapporten att de flesta av personalen uppgav att de visste hur de ska handla vid 

en kränknings situation teoretiskt.   

 

B) …en kränkning ska rapporteras vidare till rektor? 
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Diagram 7. Fördelning i att avgöra om en kränkning ska rapporteras till rektor.  

De flesta anser att det är lätt att avgöra om en kränkning ska rapporteras vidare till rektor eller 

inte. Likaväl bedömer en femtedel av de svarande att det är svårt att avgöra när rektorn ska 

informeras vid kränkande behandling. All kränkning ska rapporteras vidare till rektor och 

huvudman som har ansvar för att en utredning görs och åtgärder vidtas (Skolverket 2009).    

 

C) …det ska dokumenteras? 

 
Diagram 8. Fördelning om en kränkning ska dokumenteras. 

 

Enligt Skolverket (2004,2006, 2009) ska all kränkande behandling dokumenteras och utredas. 

Det handlar om att samla in material som sammansställs för att kunna utgör en bedömning av 

företeelsen och vilka åtgärder som ska vidtas (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008).  

Flertalet av de svarande bedömer att de har kunskaper om när en kränkning ska 

dokumenteras. En osäkerhet finns bland ett fåtal kring dokumentationens förfarande. Det 

framkommer inte om osäkerheten beror på avgörandet om det handlar om en kränkning eller 

dokumenterade av utredningsprocessen. Morén (1999) anser att personalen måste ha 

kunskaper om betydelsen varför dokumentation förekommer. Det handlar om att garantera 

rättssäkerheten för makthavare, personal, elever och vårdnadshavare. Blir elevens behov 

tillgodosedda? Använder personalen sina befogenheter? Åstadkommer organisation sitt 

uppdrag?  
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D) … vilken/a åtgärder som ska göras? 

 
Diagram 9. Fördelning om åtgärd ska vidtas.  

 

Mer än hälften av de svarande känner till vilken eller vilka åtgärder som ska vidtas när en 

kränkning har ägt rum. Några av de svarande är tveksamma till vilken eller vilka insatser som 

kan användas vid kränkande behandling. Den professionellas osäkerhet kring arbetet med att 

motverka kränkande behandling beror dels på den professionellas kunskaper, erfarenheter och 

etiska värderingar likaväl som organisationens riktlinjer och makthavarens styrning 

(Svensson, Johnsson & Laanemets 2014). Bolman och Deal (2012) tar upp vikten med att 

kommunikationen mellan makthavare och personal samt mellan personal och personal måste 

fungera annars riskerar resultatet att bli negativt. Därför är det viktigt att organisationen har 

rätt struktur, där begränsningar och handlingsutrymme finns. Det handlar om att hitta stabilitet 

mellan den formella och informella strukturen, där samarbetet måste fungera och vara tydligt.          

 

I vilken utsträckning anser du att rektor har skapat en samsyn bland personalen för att 

bedöma om en elev blivit utsatt för kränkande behandling? 
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Diagram 10. Fördelning av personals upplevelse av rektorns arbete för att skapa en samsyn 

kring arbetet mot kränkande behandling.  

Cowie och Jennifer (2008) poängterar i sin studie hur viktigt det är med att skolan arbetar 

tillsammans och har likvärdig syn på kränkande behandling. Det innebär att huvudman och 

rektor tillsammans med personal, elever och vårdnadshavare måste skapa en samsyn för hur 

skolans arbete med kränkande behandling ska se ut. Mer än hälften bland de svarande anser 

att rektorn har arbetat fram en samsyn bland personalen för hur de ska kunna bedöma om en 

elev har blivit utsatt för kränkande behandling. Ungefär en tredjedel av de svarande tycker att 

rektorn brister i arbetet med att skapa en samsyn kring en gemensam bedömning av att 

motverka kränkande behandling i skolan. En av de svarande har ingen aning om rektorn har 

skapat en samsyn på sin arbetsplats när det gäller bedömning av kränkande behandling. Enligt 

Friends (2014) rapport anser hälften av personalen att en samsyn på likabehandlingsfrågor 

inte finns. Det är den formella makthavaren, huvudmannen, skolchef eller rektorn, som har 

ansvaret för att mål och resultat uppnås utifrån organisationens uppdrag. Det handlar om att 

den formella makthavaren, i detta fall rektorn, måste inplantera arbetet med att motverka 

kränkande behandling (Bakka, Fivelsdag & Lindkvist 2006). Flera undersökningar visar hur 

huvudmannen och rektor brister i sitt ansvar gällande arbetet med att förebygga och förhindra 

kränkande behandling (Elvgren 2013, Friends 2014, Henriksson 2013, Riksrevisionen 2013). 

  

Vad skulle du behöva för att lättare kunna avgöra om det handlar om en kränkning som 

skolan ska utreda? (flera svarsalternativ är möjliga) 

 
Diagram 11. Fördelning av verktyg i arbetet mot kränkande behandling (flera svarsalternativ 

är möjliga).  

 

I Friends (2014) rapport och Skolinspektionens (2010) undersökning framkommer det att 

rutiner och riktlinjer finns i skolans plan mot kränkande behandling däremot följs de inte. I 
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studierna efterfrågar personal ungefär samma verktyg som redovisas här. Större delen av de 

svarande efterfrågar tydliga riktlinjer i sitt arbete med att motverka kränkande behandling. 

Dessutom efterlyser fem av de svarande en handlingsplan i hur arbetet med kränkande 

behandling ska se ut på sin arbetsplats. En handlingsplan som redan finns, nämligen planen 

mot kränkande behandling (Bolman & Deal 2012). Ett fåtal uttrycker en önskan om 

utbildning. Några har en önskan om att få tid och stöd för att utveckla sitt utredningsarbete 

gällande kränkande behandling. Dessutom nämns att falldiskussioner och samsyn mellan 

personal hade ökat självsäkerheten i skolans arbete med kränkande behandling. Det är viktigt 

att personalen förmedlar brister och möjlighetet till de styrande. Det handlar om att använda 

sig av den informella gruppen eller påtryckningsgruppen som finns för att skapa en diskussion 

kring arbetsprocessen med kränkande behandling (Bolman & Deal 2012).  

  

6.2 Resultat av dokumentation av kränkande behandling 
6.2.1 Fysiska kränkningar 
 

I de dokument som handlar om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling var där 

mer än hälften som omfattades av fysiska kränkningar. Fysiska kränkningar definieras i form 

av handgemäng såsom slag, knuffar och brottning. Enligt Friends (2014) rapport var fysiska 

kränkningar en av de vanligaste formerna. Något som Kepenekci & Sakir (2006) studier 

också konstaterar. Nedanför beskrivs några exempel på fysiska kränkningar som förekommer 

i studiens dokument. 

 

” … slår upprepade gånger hårt med en stor gren och … gråter oerhört, men … 

fortsätter. ” 

 

”… bråkar med … De småsparkar på varandras ben. … tålamod brister och river 

… i ansiktet. ” 

 

”På middagsrasten behöver … gå på toaletten. … öppnar toaletten utifrån. … 

blir arg och springer iväg ut. … uppmanar … och övriga i klassen att springa 

efter. På skolgården ser … … från åk 4 och ropar till … att komma och hjälpa 

till att hålla …, vilket … gör. … blir arg och brottar ned … och … står och hejar 

på och petar på … med en pinne.” 
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6.2.2 Psykiska kräkningar 
 

Psykiska kränkningar omfattar verbala och psykosociala beteenden. Det verbala handlar om 

fula ord, hot och maktförhållande. Det psykosociala innefattar ryktesspridning, utfrysning och 

retning. I de dokument som avser diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

inkluderar övervägande del av dokumenten någon form av psykiska kränkningar. I 

undersökningarna gjorda av Friends (2014), Kepenekci & Sakir (2006) och Skolinspektionen 

(2010) fastställs det att psykiska kränkningar är en vanlig form av kränkande behandling. I 

min studie framkom det att i drygt hälften av dokumenten omfattades av både fysiska och 

psykiska kränkningar. Johansson (2012) redovisar i sin studie att fysiska och psykiska 

kränkningar förekommer i olika former och elever utsätts antingen för det ena, för det andra 

eller båda. Exempel på hur psykiska kränkningar visar sig i studiens dokument redovisas 

nedanför.  

 

”Elev 1 har kränkt elev 2 genom att säga ”negerboll” och ”blatte”. Slagsmål 

uppstod.” 

 

”Elev kränkt av två andra elever i samband med en konfliktlösning situation. 

Elev fick papperskorg över huvudet, eleven upplevde närkontakt av fötter i 

skrevet, blev även bunden av ett måttband vid stol. Dörren var låst in ifrån.” 

 

I de flesta dokumenten handlade de psykiska kränkningarna om ett verbalt beteende där fula 

ord och skällsord används vid kränkande behandling. Ett hårt ordspråk med taskiga 

kommentarer framkommer i flera studier (Friends 2014, Olweus 1991,1999, Skolinspektionen 

2010).  Nedanför beskrivs ett exempel på psykiska kränkningar där hårt ordspråk med taskiga 

kommentarer används. 

 

”… har kallat … ord så som smutsig, giftig, äcklig, neger och lakritstant. När 

någon har nämnt färgerna svart eller brunt har … skrattat åt … Fredagens SO-

lektion avslutades med att eleverna fick gå ut efter vilken färg de hade på sig. 

När fröken sa att de som hade svart på sig fick gå skrattade … och sa att … 

kunde gå då … var svart. Det har hänt att de inte vill röra vid … saker då de är 

”smutsiga”. ”   
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Ett annat exempel är… 

 

” … ska enligt flera i klassen sagt att … skulle käka upp … tyskbollar.” 

 

Hot och makt är en form av verbalt beteende. I en tredjedel av dokumenten visades tecken på 

att kränkande behandling sker genom att antigen hota eller att skapa en maktposition 

gentemot den svage eller kränkta. En förklaringsmodell till varför mobbing uppstår är att det 

handlar om en maktposition (Frånberg 2003) jämte den mobbade. Nedanför redovisas 

exempel från studiens dokument hur hot och makt framträder.  

 

”… har periodvis haft problem med … på bussen hem och när … inväntat 

bussen vid skoldagens slut, då … har uppträtt hotfullt på olika sätt mot … Bland 

annat har … tagit … mössa och tagit nacksving på … Även knuffats i busskön.” 

 

”Jag blev kränkt av att rektorn sa att vi som går i den lilla gruppen är dåliga på 

engelska och det är därför vi inte är i den stora gruppen hos mina kompisar. Och 

att den lilla gruppen ska tas bort, inte så kul att höra. ” 

 

”… har tillsammans med andra elever gett sig på både barn och vuxna med att 

låtsas hota skjuta de i huvudet och uttalat andra grova verbala kränkningar.” 

 

Retningar är en form av psykosocialt beteende och kan utläsas i flertal av dokumenten. 

Retningar handlar om att en eller flera person försöker reta en eller flera personer som sedan 

upplever att de blir kränkta av den eller de personer som retas. Elaka blickar eller miner kan 

vara exempel på retningar (Friends 2014). Ett exempel på hur retningar visar sig i studiens 

dokument beskrivs nedanför. 

 

”… har vid olika tillfälle sagt ”woop, woop” till …, som syftar på en låt med 

polisanknytning eller spelat låten. Detta hänger kvar sedan tidigare skolår då … 

med flera upplevde att … ska reda i bråk, lägga sig i saker eller säger till andra.” 
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Ett annat exempel. 

 

”… tittar ut på skolgården och säger att … är kär i den med svart tröja. … säger 

att det är jag inte och blir arg och drar … i tröjan. … slår då … i ögat med 

knytnäven.” 

 

Ytterligare ett exempel. 

 

”… sjöng en kränkande sång om … … sjöng att … skär sig, gråter och är 

”emo”.” 

 

I ett fåtal dokument kan man utläsa utfrysning. Utfrysning handlar om att en person upplever 

att andra utsätter personen till att inte får vara med sina kompisar eller att inte få vara med i 

aktiviteteter. Det kan likaleds vara personen själv som upplever sig ensam och utanför. 

Olweus (1991,1999) nämner att utfrysning och utanförskap av kompisar förekommer och att 

flickor är mest utsatta.  Nedanför redovisas några exempel hur utfrysning och utanförskap 

framträder i studiens dokument. 

 

”… har under den gånga terminen upplevt att nämnda elever kränkt … vid 

upprepade tillfällen, verbalt och genom utfrysning. … har kallat … 

”efterbliven”, hällt Coca cola i … byxor. … upplever att … går sin väg samt att 

… på ett passivt sätt uppmuntrar andra att vända sig bort från …” 

 

”… känner sig utanför. Fyra som har varit kompisar i olika konstellationer. … är 

oftast bästa kompis, men när … är med … så känner sig … ensam. Detta har 

pågått i cirka 2 år och nu finns ingen tillit till … längre. Föräldrar vill att … 

flyttar till en annan skola.” 

 

6.2.3 Sociala medier 
 

Sociala medier omfattar kränkningar som sker online. Det handlar om människor som 

förmedlar information i form av text, bild, ljud och video emellan varandra. I några dokument 

som handlar om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling framkommer det att 
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personer har blivit utsatta i sociala medier. I samtliga dokument har det handlat om kränkande 

behandling via olika chattrum på Internet. I ett fåtal dokument beskrivs det hur personer 

använder mobiltelefonen för att fota eller filma händelser som sedan läggs ut på sociala 

medier. Sociala medier är en arena som vuxna börjar blir uppmärksam på, där kränkningar 

och mobbing förekommer allt mer (Bjereld, Daneback & Petzold 2014). Undertill beskrivs tre 

exempel på hur kränkningar på sociala medier framträder.   

 

” … och … blir ovänner via Skype. Där bråkar de om ett dataspel. Barnens 

åsikter och upplevelser av konflikten är olika. … hotar med att blocka … från 

Skype varav … skriver ”nub” till …. … svarar med ”nub” och … svarar med 

bög. … vill hämnas och söker efter fula ord på nätet. … menar att … är 

ovetande med att de orden sänds till …”   

 

” … bjöd in… till gruppchatt via … som sedan spårade ut. … skrev kränkande 

uttryck t ex. ”HORA”, ”SLYNA”, ”DU ÄR TJOCK” med mera.” 

 

”… filmar … med sin mobiltelefon och lägger ut filmen på Snapshots. Detta 

sker mot … vilja. … har på sig en Foo- Fan t-shirt. … visar filmen för kompisar 

och de skrattar åt ….” 

 

I ett annat dokument beskrivs hur en person blir utsatt för diskriminering av sin könsidentitet. 

Det skrivs att det är förbjudet enligt Diskrimineringslagen att diskrimera en person som hela 

tiden eller periodvis skiljer sig från könsnormen. En polisanmälan har inte gjorts enligt 

dokumentet. Trots en tydlig redogörelse av att diskriminering på grund av könsidentitet har 

skett har inte skolan följt de riktlinjer och förordningar som finns. Utan här har sannolikt en 

bedömning och beslut tagits i förhållande till situationen utifrån den professionellas 

kunskaper, erfarenheter och moraliska aspekter (Svensson, Johnsson & Laanemets 2008). 

Detta visar också vilken komplicerad verksamhet skolan är, där moraliskt arbete och lagar 

samt riktlinjer ska sammanfogas (Karlsen & Persson 2004). Undertill beskrivs studiens 

dokument där en person har blivit utsatt för diskriminering av sin könsidentitet.    

 

”Under höstterminen 2014 möttes … av en del oförstående kommentarer från 

flera klasskamrater. Detta har enligt … ändrats och majoriteten av klassen 

förstår och stöttar. … i samma klass har dock fortsatt håna och kränka … på 
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flera olika sätt. … vägrar kalla … för … utan fortsätter säga … trots att … bett 

… att ändra sig. … säger även tydligt till … att ”det finns bara två kön”, att 

”bögar är äckliga”… upplever att … förminskar och kränker … dagligen. Efter 

att … påtalat detta för personal på skolan pratade mentor med … och …s 

föräldrar. Föräldrar var enligt … tydliga till … att detta inte var ett accepterande 

beteende. … har dock efter detta fortsatt kränka … på sociala medier. … blev 

inbjuden till en gruppchat på KIK där diskussionen fortsatte. … berättade i 

chatten att … tar illa vid sig när … kallas … varpå … fortsätter att kalla … för  

… istället för … … berättar även i chatten att … var självmordsbenägen och 

mådde mycket dåligt på grund av all transfobi och homofobi som finns i 

samhället och omkring … … svar till … på detta var då att … inte bryr sig samt 

skriver bland annat: … du kan ju försöka hänga dig själv men taket hade gått 

sönder sen hade du åkt igenom alla golven, om du gjort det från en skyskrapa 

om du hade hoppat från ett tak så hade det blivit jordbävning när du landa och 

alla hade skrikit akta ryssarna bombar.”  

 

En annan orsak till att polisanmälan inte har gjorts kan vara att diskriminering handlar om att 

personen som utövar diskriminering utifrån de sju grunderna har en maktposition (Skolverket 

2014). Därför kan inte elever ur den juridiska meningen diskriminera varandra. Det är enbart 

huvudman, rektor och pedagoger som kan utöva diskriminering i skolan. Skolan relaterar 

elevens handlande som mobbing och kränkande behandling. I ovanstående ärende blev det 

inga sanktioner eller åtgärder på grund av att de inte är förankrade för elever som utför 

diskriminering utan för de som är anställda.  

 

6.2.4 Åtgärder  
 

I ett avsnitt i dokumentationen som handlar om diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling ska informationslämnaren beskriva vilka åtgärder som vidtags när en person 

upplever sig ha blivit utsatt för kränkande behandling. Vad som är en åtgärd framkommer inte 

av dokumentationen, utan det är upp till informationslämnaren och de involverade att 

tillsammans komma fram till vilka åtgärder som är lämpligast (Skolverket 2009). I 

undersökningsdokumenten har 19 olika åtgärder vidtagits. I samtliga dokument har flera 

åtgärder används. Samtal tillsammans med de inblandade och telefonsamtal till 
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vårdnadshavare är två åtgärder som används i hög grad. I de flesta dokumenten anser 

informationslämnaren att samtal är tillräckliga åtgärder vid kränkande behandling.  

Bolman och Deal (2012) beskriver hur den byråkratiska organisationen har formella regler 

och riktlinjer. Både ovanför och nedanför i detta avsnitt beskrivs olika åtgärder som visar att 

den professionellas handlingsutrymme är brett.  Det beror på den byråkratiska organisation, 

där regler och riktlinjer är för omfattande och tolkningsförfarandet är stort. Det handlar om att 

byråkraterna vill ha kontroll på att åtgärder sätts in i arbetet med kränkande behandling men 

vilken betydelse åtgärden har spelar inte någon roll. Det är inte frågan om resultat utan 

kontroll av byråkraterna (ibid.). Det innebär att de professionella kan ha svårt för att utföra 

uppgiften då riktlinjerna är för otydliga och handlingsutrymmet är för stort. Det handlar om 

att säkerställa organisationens kvalitetsarbete och inte elevers rättigheter till rätt stöd vid 

kränkande behandling.  

 

Enskilda samtal med personen som upplever sig kränkt sker i de flesta fallen medan endast 

några enstaka fall med personen som har utsatt personen för kränkande behandling. I några 

fall anser informationslämnaren att en åtgärd är att den kränkte måste signalera när den 

upplever utsatthet. I ett fåtal händelser har åtgärden varit att har ett möte med den kränktes 

vårdnadshavare för att diskutera kring vad skola respektive den kränkte kan göra åt den 

kränktes utsatthet. Vid ett par av fallen har den kränkte valt som åtgärd att flytta till en annan 

skola, då elev och vårdnadshavare anser att skolan inte har gjort tillräckligt för att få slut på 

kränkande behandlingen. I flera ärenden har vårdnadshavare själva ordnat ett tillfälle för att 

samtala kring den aktuella kränkningshändelsen, trots att det har skett under skoltid. Vad 

gäller att kontakta chef om vidare problematik fortsätter nämns som en åtgärd i enstaka 

ärenden. Att informera personal eller mentor angående att en kränkning har skett ses också 

som en åtgärd i flera ärenden. Hur kan skolan säkerställa rättsäkerheten att elevers behov blir 

tillgodosedda och att organisationen utför sitt uppdrag utifrån de beskrivna åtgärderna? Morén 

(1999) menar att en grundlig beskrivning av kränkningshändelsen och åtgärder som vidtas 

samt uppföljning ska garantera att elevers behov blir tillgodosedda. Därför är det viktigt med 

tydliga riktlinjer så dokumentationen används på rätt sätt (Svensson, Johnsson & Laanemets 

2008).     

 

Andra åtgärder som nämns i enstaka ärende är temadag, kontakt med kurator, 

värdegrundsarbete och observationer. Temadagen kan exempel handla om att bjuda in någon 

från RFSL som informera kring homosexualitet. I kontakten med kuratorn har den kränkte 
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blivit erbjuden att samtala med kuratorn. I enstaka ärenden har kuratorn blivit inkopplad för 

att samtala kring ärendet med de inblandade. Det framkommer inte i de nämnda ärendena vad 

värdegrundsarbete och observationer innebär. Vidare nämner ett fåtal ärenden att 

dokumentationen kring diskriminering, trakasserier och kränkande behandling samt utredning 

av omständigheter kring anmäld kränkning av skolchef är en åtgärd som vidtas.    

 

I nästan hälften av ärendena nämns att en åtgärd är att se över eller skapa nya vanor. Det kan 

handla om rutiner i omklädningsrummet, klassrummet, raster, resväg till och från skolan eller 

i korridoren. Dokumenten redogör inte vem som ska se över rutinerna, vilka rutiner det gäller 

konkret eller när de ska börja gälla. Uppföljning om hur nya rutiner fungerar nämns heller inte 

i åtgärderna.  Något som personalen efterfrågar i min studie, i Friends (2014) rapport och i 

Skolinspektionens (2010) undersökning är tydliga riktlinjer och rutiner av tillvägagångssättet 

för arbetet med kränkande behandling. Nedanför redogörs några exempel på åtgärder som 

vidtas vid kränkande behandling enligt studiens dokument.   

 

”Rektor beslutar att … inte längre får åka skolbuss.” 

 

”… fick byta plats i kapprummet i två dagar” 

 

”Någon punktmarkerar … på rasterna”.  

 

”Får se till så att …, … och … inte hamnar tillsammans i grupper, 

matsalsplatser, aktiviteter med mera. Minimera deras mötesutrymmen.” 

 

Enligt Skolverket (2009) ska åtgärder sättas in för samtliga inblandade när en kränkning har 

ägt rum och följas upp. I flera ärenden om kränkande behandling har inga åtgärder vidtagits. 

Det handlar om att informationslämnaren anser att åtgärder kring ärendet inte behövs. Det 

framkommer inte vad informationslämnaren grundar sitt beslut på. I samtliga ärenden har 

skolans rektor godkänt informationslämnarens uppgifter kring händelsen om kränkande 

behandling. Därefter har huvudmannen godkänt rektorns utredning i sin utredning om 

kränkande behandling. Här beskrivs flera ärenden som inte har några åtgärder med i sin 

utredning av kränkande behandling och är godkända av organisationen. Detta kan leda till att 

förtroendet för koalitionsmedlemmarna, härvidlag skolchef och rektor, minimieras av 

påtryckningsgruppen, härvidlag personal, elever och vårdnadshavare (Bolman & Deal 2012). 
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Det är viktigt att koalitionsmedlemmarna tar hänsyn till påtryckningsgruppens intresse för att 

undvika kritik och felaktiga beslut. Det handlar om att konkret beskriva vilka åtgärder som 

finns tillgängliga och hur utredningsprocessen med att motverka kränkande behandling ska se 

ut.      

 

6.2.5 Rumtid 
 

Dokumentet som handlar om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling har ett 

avsnitt där informationslämnaren ska beskriva eller lämna uppgifter om händelsen som rör tid 

och plats. De flesta händelserna sker antigen på förmiddagen eller eftermiddagen och den 

kränkande behandlingen har under en längre tidsperiod pågått i ett par fall. De flesta 

kränkningarna sker på lektionstid. Klassrummet, omklädningsrummet och matsalen är platser 

som kränkningarna ytterligare sker på. Kränkande behandling inträffar även i korridoren till, 

från och under lektion eller under rasten. Friends (2014) redogör att omklädningsrum, 

korridor och toaletter är de platser som flest kränkningar äger rum vid. Även Johansson 

(2012) påpekar att de flesta kränkningar sker utanför lektionstid. Att det har framkommit i 

min studie att kränkningar har ägt rum på lektionstid kan bero på vilken metod som används 

och tolkningsförfarandet. Det kan handla om att vid en kvantitativ studie har eleven svarat att 

kränkningen har ägt rum i korridoren medan i en kvalitativ studie kan forskaren få reda på att 

kränkningen har skett i korridoren under lektionstid.  

 

På skolgården har det inträffat flera kränkningsärenden, där ett fåtal åberopas till 

fotbollsplanen. I mer än hälften av ärendena är platsen noterad att det har skett i skolan. 

Kränkningar som har skett antingen i skolan eller på fritiden och som sedan har tagits med in i 

skolverksamheten noteras i några ärenden. Utifrån samtliga ärenden kan det utläsas att 

kränkande behandling har skett i mindre än hälften i rast situationer. I vissa ärende är det svårt 

att förstå om händelserna sker på rast eller lektion. I vissa ärenden är skolan, korridoren eller 

skolgården nämnd som plats där personerna antigen har lektion eller rast. Inte mer än i ett par 

ärenden har det funnits någon vuxen närvarande när kränkningen har utförts. Den vuxen har 

antigen funnits i närheten eller sett händelsen från avstånd. För att förebygga kränkande 

behandling i skolan är det nödvändigt att öka vuxennärvaron och deras agerande när elever 

utsätts för kränkningar (Friends 2014, Skolinspektionen 2010). 
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Beträffande åtskilliga ärenden är där fler än en elev som är iblandad i kränkningssituationen. 

Det framgår att i över hälften av ärendena tillkommer elever efter att kränkningssituationen 

har påbörjats. Det betyder att den kränkte blir utsatt ytterligare av andra elever som hänger på 

igångsättaren. Informationslämnaren lyssnar i mer än hälften av ärendena på den kränktes 

utsatthet. Det är den kränktes händelseförlopp som är beskrivit och är utgångspunkten i 

dokumentet. Inte i något ärende utgår informationslämnaren från igångsättarens 

händelseförlopp. Däremot har de inblandade blivit lyssnade på och kommit överens om ett 

gemensamt händelseförlopp i ett mindre antal ärenden. Cowie och Jennifer (2008) 

understryker betydelsen av att vuxna måste lyssna på, bemöta barn och att de får ta ansvar för 

sitt beteende. I ett fåtal ärenden har det funnits vittnen som informationslämnaren har tagit del 

av. Vittnena har dels varit involverade eller kompis med den kränkte respektive den som 

kränker. I några ärenden är det otydligt vem som är kränkt eller kränker. 

 

”Ett förskolebarn gick in på handikappstoaletten och tittar ner i toalettstolen och 

upptäcker att något låg där. Förskolepersonalen går in och upptäcker att det är 

den saknade jackan. Personal har funnits i närheten av barnen hela tiden. Att det 

blev … jacka som hamnade i toaletten var en slump. Det var inte riktat mot … 

personligen.” 

 

”Inbrott i … skåp och att en del saker blivit stulna.” 

”Samtal med förskollärarna och med föräldrar angående en ordväxling på 

FaceBook. Förskolechef upplevde att det fanns en risk med att ett barn upplevt 

sig kränkt.”     

 

6.2.6 Övrigt 
 

I dokumentationen som berör diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

föreligger där avsnitt som handlar om uppföljning, kontakt med samtliga vårdnadshavare och 

polisanmälan. I de flesta ärendena nämns det ett uppföljningstillfälle. I samtliga endast 

datering. Ett uppföljningstillfälle saknas i flera ärenden. I några fall anser 

informationslämnaren att en uppföljning av händelsen inte behövs, trots kravet från 

Skolverket (2009).  Vårdnadshavare till de inblandade är kontaktade i nästa samtliga ärenden. 

I ett fåtal ärenden är endast vårdnadshavare till den som upplevde sig kränkt informerad. 
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Vårdnadshavare har inte blivit kontaktade och informerade om kränkande behandling i vissa 

ärenden. Att huvudmannen har bristande kunskaper i skolans arbete med att motverka 

kränkande behandling visas när riktlinjer enligt dokumentet inte följs (Henriksson 2013). 

Exempel är att åtgärder inte vidtas, samtal med de inblandades vårdnadshavare kontaktas inte 

och att det inte sker någon utvärdering av kränkningssituationen.   

 

En polisanmälan har inte gjorts av skolan i något ärende.  I ett ärende har vårdnadshavare 

gjort en polisanmälan men sedan dragit tillbaka den efter ett möte med rektorn. I ett fåtal 

ärenden är det dokumenterat att en polisanmälan inte görs. Det saknas dokumentation kring 

om en polisanmälan görs eller inte görs i de flesta ärenden.  Svensson, Johnsson & Laanemets 

(2008:38) beskriver tre former hur organisationens arbete med klienter se ut. I skolan handlar 

det framför allt om ett people-changing technologies, där förändring av elevens välbefinnande 

är i fokus. Det handlar inte om att vinna processen utan att skapa en relation mellan skolan 

och elev för framtida processer.   

	  

6.3 Resultat och analys av utredningar 
 

Det dokument som informationslämnaren använder för att dokumentera en händelse kring 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling (bilaga 2) har skolchefen som 

utgångspunkt i sin utredning av omständigheter kring anmäld kränkning (bilaga 3). Det som 

kan utläsas av skolchefens utredning är att skolchefen tar del av rektorns utredning som i detta 

fall är informationslämnarens dokument. Dokumentet Utredning av omständigheter kring 

anmäld kränkning beskriver huvudmannens skyldighet att gör en skyndsam utredning vid 

anmäld kränkning. Skolchefen företräder huvudmannen. Skolchefen tar del om vilken elev 

som har blivit utsatt för kränkande behandling. Det framkommer dessutom att 

informationshämtningen handlar om att skolchefen blir informerad av rektor samma dag som 

en kränkning har ägt rum. I mer än hälften av dokumenten framkommer det att rektorn har 

blivit informerad om att en kränkning har skett under samma dag. Utifrån den informationen 

beslutar skolchefen om en kränkning har ägt rum eller inte. I de allra flesta ärenden är en 

utredning genomförd av skolchefen inom en månad. Skolchefen signerar sedan på att 

vårdnadshavare är informerade om vilka åtgärder som har vidtagits. I rektorn och skolchefens 

utredning märks det tydligt att det handlar om byråkratiska former (Bakka, Fivelsdal & 

Lindkvist 2006). Det ska vara effektivt och objektivt. Det innebär att rektorn och skolchefens 
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utredning inte säger vad de har utrett och vilket resultat respektive slutsats det blev av deras 

utredning.  

 

I ett fåtal av utredningsärendena har rektorn respektive skolchef beslutat i sina utredningar att 

en kränkning inte har utförts. Vad de har grundat sitt beslut på framkommer inte. Samtidigt 

anser informationslämnaren att en kränkande behandling har inträffats. En kränkning är, 

enligt Skollagen (6 kap 8 §), en elevs upplevelse där dennes värdighet blir kränkt. Hur kan 

rektorn och skolchef avgöra att det inte handlar om en kräkning, när det är en känsla som en 

elev upplever och utan att ha gjort en grundlig utredning? Vilken legitimitet får skolan när 

delade uppgifter bedöms?  I skolchefens utredning kan man utläsa att de flesta kräkningarna 

sker på låg- och mellanstadiet. Där endast några ärenden bekräftas på högstadiet och ett 

mindre antal på fritidshem. Något som Johanssons (2012) studie visar, där kränkande 

behandling minskar med elevers stigande ålder.   

 

7. Diskussion 
  

Det framkommer i studien att de vanligaste formerna av kränkande behandling är fysiska och 

psykiska kränkningar. Det handlar främst om hårt språkbruk, slag och retningar men det 

förekommer utanförskap/utfrysningar och utsatthet på sociala medier. Enligt statistik från 

Skolinspektionen, BEO och DO ökar antal anmälningar om utsatthet för kränkande 

behandling (Riksrevisionen 2013). Det behöver inte betyda att kränkande behandling ökar i 

skolan utan det kan ha med tillgängligheten att anmäla samt ökade kunskaper om utsatthet. 

Olweus (1991,1999) menar att hans studier inte kan fastställa om mobbing ökar eller minskar 

i samhället. Däremot visar resultatet att mobbingproblematiken är omfattande och formerna är 

allvarligare. Något som yppar sig i studien, där kränkningarna återspeglas i flera olika former 

och sammansättningar av fysiska och psykiska kränkningar. Personalens osäkerhet att avgöra 

och agera vid händelser som rör kränkande behandling visar på vilken omfattning 

problematiken har. Min uppfattning med utgångspunkt i vetenskapligt arbete och i studien är 

att det är lättare att avgöra om en händelse handlar om trakasserier, diskriminering och 

mobbing än kränkande behandling. Vad det kan bero på ställer jag mig frågande till på grund 

av att trakasserier och mobbing är en form av kränkande handlingar och diskriminering är 

regelerat i Diskrimineringslagen. En tanke som har kommit upp under studiens bearbetning av 
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material är att de kränkningssituationer som har beskrivits i dokumenten kan likaväl vara 

konflikter mellan elever eller personal. Är det gränsen mellan vad som är en konflikt och en 

kränkning som osäkerheten förekommer? Är det en skärningspunkt, enligt Skolinspektionen 

(2010), mellan det acceptabla respektive oacceptabla?  

 

Ett viktigt element i arbetet med kränkande behandling är hur skolan utreder kränkningar som 

har ägt rum. Det handlar om skolans ansvar att anmäla, utreda och vidta åtgärder när 

kränkande behandling sker (Skollagen 6 kap 10 §). Skolan arbetar utifrån en plan, där 

riktlinjer och rutiner finns för att förebygga och förhindra kränkande behandling. En 

anvisning i planen är att dokumentera händelser som rör kränkande behandling och 

trakasserier. Dokumentationen ska beskriva vad som har inträffat och grunden till händelsen 

samt vilka åtgärder som vidtas (Skolverket 2009). I uppsatsens resultat och analys 

framkommer det vilka brister skolans dokumentation har i arbetet med kränkande behandling. 

Skolan kan inte säkerställa att elever som utsätts för kränkande beteende och tvärtom får en 

likvärdig utredning och bedömning i form av rättigheter och möjliga åtgärder. I flera 

dokument saknas en utförlig beskrivning av händelsen, vilka åtgärder som eventuellt vidtogs 

och uppföljning av åtgärder.  För att kunna säkerställa likabehandling rekommenderar 

Riksrevisionen (2013) att BEO skulle utreda samtliga ärenden som berör kränkande 

behandling. En annan rekommendation var att allt material som handlar om kränkande 

behandling skulle samlas i ett dokument, där all personal tar del av samma information. Enligt 

mig har skolan ett samlingsdokument i form av en plan för kränkande behandling, där all 

behövlig information bör finnas. Skolan kan säkerställa till viss del likabehandling, när det 

gäller utredningsprocessen, om en anställd har i uppdrag att utreda samtliga ärenden. 

Svårigheten med likabehandling förekommer i avgörandet om en kränkning har ägt rum. Det 

innebär att elever som blir utsatta för kränkningar bedöms olika utifrån personalens kunskaper 

i vad en kränkning är. I flera studier (Friends 2014, Olweus 1999, Riksrevsionen 2013) och 

likaväl i min, framkommer det att personalen är osäkra på vad en kränkning är och hur man 

ska agera vid en händelse i praktiken. Att skolan inte kan säkerställa likabehandling syns 

dessutom i hur informationslämnaren beskriver händelsen. Vem utgår händelseförloppet 

ifrån? Tar man hänsyn till den som blev kränkt, den som kränkte eller båda. I flera ärenden 

beskrivs den kränktes situation som utgångspunkt och i några enstaka fall bådas eller en 

gemensam beskrivning av händelsen. Det är viktigt att informationslämnaren lyssnar på 

samtliga inblandade för att kunna klarlägga händelseförloppet (Skolverket 2009). Till vem 

riktar sig åtgärderna? I de flesta dokumenterade ärendena är åtgärderna endast riktade till den 
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som blev kränkt. Enligt Skolverket (2009) ska åtgärderna vara inriktade på samtliga som är 

inblandade i händelseförloppet.        

 

Morén (1999) menar att syftet och målet med att dokumentera måste vara tydligt för 

personalen. Handlar det om organisationens styrning och kontroll eller att elevers behov blir 

tillgodosedda? Min uppfattning, utifrån studiens resultat och analys, är att personalen inte har 

kunskaper om varför de dokumenterar, när de ska dokumenteras och hur de ska 

dokumenteras. Det blir uppenbart i de dokument som saknar information på flera punkter, 

trots att det är en mall. Dokumentationen ska beskriva det material som behövs för att göra en 

bedömning för att ta beslut (Svensson, Johnsson & Lannemets 2008). Det handlar om att 

juridiska regelverk, policy och mål ligger till grunden för att elevens behov samt åtgärder ska 

bli tillgodosedda.  

 

Det är huvudmannen som har ansvar för att en grundlig utredning görs när en kränkning har 

ägt rum (Skolverket 2009). I studiens analys framgår det att huvudmannen brister i sin 

utredningsplikt. Huvudmannens bristande kunskaper syns i de dokument som saknar en 

beskrivning, där samtliga inblandade inte är lyssnade på och vilka åtgärder som vidtas samt 

uppföljningssamtal och sanktioner. I ett ärende beskrivs ett tydligt diskrimineringsfall, där 

inga sanktioner har vidtagits. Skolan är en organisation som är komplex (Karlsen & Persson 

2004), där moraliskt arbete utförs (Linde & Svensson 2013). Varför huvudmannen har valt att 

godkänna informationslämnaren och rektorns beslut att inte vidta några åtgärder eller 

sanktioner, kan bero på att det inte ger något utfall. Hur kan då huvudmannen säkerställa 

likabehandling i denna situation och vilket budskap ger man till den som kränker respektive 

blir kränkt? Det handlar ju trots allt om att barn måste lära sig att ta ansvar för sina handlingar 

(Cowie & Jennifer 2008).  

 

Studiens resultat och analys visar också att huvudmannen och rektorn brister i sitt arbete att 

inte ha skapat en samsyn på hur arbetet med kränkande behandling ska se ut på skolan. 

Personalen efterfrågar tydliga riktlinjer, ledarskap, tid och utbildning i arbetet med att 

förebygga och förhindra kränkande behandling i skolan. Det handlar om att den byråkratiska 

organisationen har för omfattande och otydliga riktlinjer likaväl som personalens 

handlingsutrymme. Det krävs tydliga riktlinjer som har en begränsning i tolkningsförfarandet 

och ökade kunskaper åt personalen för att skapa en trygghet i arbetet med kränkande 

behandling.  
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Min uppfattning är att dokumenten om kränkande behandling beskriver problematiken utifrån 

ett individperspektiv. Där händelseförloppet beror på elevens handlingssätt och där åtgärder 

mobiliseras på individnivå. Istället för att se kränkningssituationen utifrån ett större 

perspektiv, vilket innebär att se hur flera perspektiv påverkar problematiken. För att kunna 

utveckla skolans arbete med kränkande behandling måste problematiken ses utifrån individ, 

grupp, organisation och samhällsperspektiv (Frånberg 2003, Skolinspektionen 2010). 

Kränkningsproblematiken kan bero på organisationens sätt att strukturera och implementera 

arbetet med kränkande behandling. Det kan också handla om samhällets syn på hur 

kränkningar uppfattas, med hänsyn till normperspektivet. Det handlar i första hand om att 

kartlägga varför kränkningar uppstår och hur skolan kan arbeta för att förebygga och 

förhindra att kränkande behandling äger rum. Med hjälp av likabehandlingsplanen som utgår 

från en kartläggning av skolans tidigare arbete med kränkande behandling och analysera vad 

som beskrivs i utredningsprocessen när en kränkning har ägt rum framkommer det säkerligen 

vad skolan behöver åtgärda i sitt utvecklingsarbete utifrån nämnda perspektiv.    

     

Slutligen vill jag poängera att studien har befäst min förförståelse, där allt arbete med 

kränkande behandling är komplext. Studien visar vilka svårigheter det finns i arbetet med att 

förebygga och förhindra kränkande behandling i skolan. Det handlar om uppbyggnaden av 

processen från de byråkratiska makthavarna och den formella makthavaren. Likaväl som 

pedagogernas kunskaper och erfarenheter kring arbetet med att dokumentera och agera vid 

kränkningssituationer. Studien visar också vilka möjligheter det finns i att utveckla arbetet 

med kränkande behandling, där tydliga riktlinjer efterfrågas. Dessutom bör skolan förbättra 

sitt systematiska tillvägagångssätt för att motverka kränkande behandling. 

8. Vidare forskning 
 

Studiens utgångspunkt har varit att analysera dokument som beskriver kränkningshändelser 

som har ägt rum i skolan och utredningsprocessen. Min undran har växt under studiens gång 

om utredningsprocessen är förankrad i planen mot kränkande behandling. Det hade varit 

intressant att analysera hur andra kommuner/skolområden dokumenterar kränkningar som har 

ägt rum och hur de kopplar utredningsförfarandet till skolans plan mot kränkande behandling.  
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Det hade också varit intressant att få följa hur skolan arbetar med kränkande behandling i 

praktiken. Det framkommer i Friends (2014) rapport och Skolinspektionen (2010) att personal 

upplever att det är svårt att avgöra när en kräkning har ägt rum och hur man ska agera i 

verkligheten. Observationer skulle användas i följandet av pedagoger för att se hur de arbetar 

med att förebygga och förhindra kränkande behandling i skolan.    
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10. Bilagor 
 

Bilaga 1. 
Hej! 

 
Just nu behöver jag din hjälp!	   

Jag heter Marie Svensson och jag läser till socionom på Lunds universitet. Det sista jag ska 

göra innan examen är att skriva en självständig uppsats 15 hp. Uppsatsen handlar om 

kränkande behandling i skolan med fokus på hur kränkningar rapporteras och dokumenteras 

samt hur begreppet ”kränkning” definieras. En del av undersökningsmaterialet är de 

kränkningsrapporter som är skrivna i ert skolområde under 140310 - 150310. En annan del av 

materialet kommer att bestå av en enkätundersökning där lärare kan ge en bild av hur man 

som lärare uppfattar skolans arbete med att motverka kränkande behandling. Jag hoppas att ni 

vill ta er tid att svara på några enkätfrågor kring hur du som lärare upplever skolans arbete 

mot kränkande behandling. Enkäten tar cirka 10 minuter att besvara.  

 

Var vänlig och fyll i enkäten i Word. Du kan välja att skicka den till mig via mail 

soa14mjo@student.lu.se eller via internposten till Tollarpsskola 4-6 Marie Svensson. Jag 

behöver ditt svar senast den 28 april. 

 

Deltagandet i enkäten är frivilligt, anonymt och jag försäkrar att personidentifikation inte 

kommer att ske. All material kommer att förvaras på ett säkert sätt. 

 

Om du har någon fråga om undersökningen ber jag Dig kontakta mig på telefon 0709-147165. 

Du har också möjlighet att kontakta min handledare Marianne Larsson Lindahl på  

marianne.larsson_lindahl@soch.lu.se 

 

Tack för hjälpen! 

Marie Svensson  
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Kränkande	  behandling	  i	  skolan.	  
 
Enkät till lärare. 
 
1. Vilken skola arbetar du på? 
 
         Degeberga            Everöd             Huaröd             Linderöd               Rönnow 
 
         
          Sånna                   Tollarp             Villa                  Vittskövle           Yngsjö 
 
2. Vilket stadium arbetar du på? 
 
         Lågstadiet           mellanstadiet              högstadiet 
 
3. Finns det en plan mot kränkande behandling på din skola? 
 
         Ja                Nej                  Vet inte 
 
(Om du har svarat nej eller vet inte på fråga 3 gå till fråga 6.) 
 
4. I vilken utsträckning anser du att planen mot kränkande behandling på din skola kan 
användas som verktyg i praktiken?  
 
           I mycket hög utsträckning 
 
           I ganska hög utsträckning 
 
           I ganska låg utsträckning 
 
           I mycket låg utsträckning 
 
           Vet inte 
 
(Om du har svarat ”I mycket hög utsträckning” på fråga 4, gå till fråga 6) 
 
 
5. Om planen mot kränkande behandling inte fungerar som ett verktyg i praktiken, vad 
kan det bero på anser du? 
 
           Organisationen 
 
           Ledarskapet  
 
           Otydliga riktlinjer        
   
           Övrigt_________________________________________________________. 
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6. I Diskrimineringslagen (2008:567) regleras bestämmelserna om trakasserier och 
diskriminering medan kränkande behandling regleras i Skollagen (2010:800). I vilken 
utsträckning kan du som lärare skilja mellan 
Trakasserier och kränkande behandling? 
 
           I mycket hög utsträckning 
 
           I ganska hög utsträckning 
 
           I ganska låg utsträckning 
 
           I mycket låg utsträckning 
 
           Vet inte 
 
 
Kränkande behandling och diskriminering? 
 
           I mycket hög utsträckning 
 
           I ganska hög utsträckning 
 
           I ganska låg utsträckning 
 
           I mycket låg utsträckning 
 
           Vet inte 
 
 
 
7. Anser du att det är svårt eller lätt att avgöra… 
en elev har blivit utsatt för kränkande behandling? 
 
           Mycket lätt 
 
           Ganska lätt 
 
           Ganska svårt 
 
           Mycket svårt 
 
           Vet inte 
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en kränkning ska rapporteras vidare till rektor? 
 
 
           Mycket lätt 
 
           Ganska lätt 
 
           Ganska svårt 
 
           Mycket svårt 
 
           Vet inte 
 
 
det ska dokumenteras? 
 
           Mycket lätt 
 
           Ganska lätt 
 
           Ganska svårt 
 
           Mycket svårt 
 
           Vet inte 
 
 
vilken/a åtgärder som ska göras? 
 
           Mycket lätt 
 
           Ganska lätt 
 
           Ganska svårt 
 
           Mycket svårt 
 
           Vet inte 
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8. I vilken utsträckning anser du att rektor har skapat en samsyn bland personalen för 
att bedöma om en elev blivit utsatt för kränkande behandling? 
 
           I mycket hög utsträckning 
 
           I ganska hög utsträckning 
 
           I ganska låg utsträckning 
 
           I mycket låg utsträckning 
 
           Vet inte 
 
 
 
9. Vad skulle du behöva för att lättare kunna avgöra om det handlar om en kränkning 
som skolan ska utreda? (flera svarsalternativ är möjliga) 
 
 
           En handlingsplan 
 
           Tydliga riktlinjer 
 
           Utbildning      
 
           Övrigt _______________________________________________________________. 
 
 
Tack för medverkan! 
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Bilaga 2 
 
Dokumentation – diskriminering och trakasserier/kränkande behandling. 
 
 
Gemensamt för all diskriminering och kränkande behandling är att någon eller några 
kränker principen om alla människors lika värde. Kränkningar kan vara fysiska 
(exempelvis slag och knuffar), verbala (exempelvis hot och tillmälen), 
psykosociala (exempelvis utfrysning och ryktesspridning) eller texter/bilder 
(exempelvis klotter, brev, sms och e-post). Denna utredningsblankett arkiveras på 
rektorns expedition.  
	  
 

Datum för händelsen: 
Vårdnadshavare informerad 
q Ja      q Nej 

Klockslag: Plats (hus, sal mm): 
 
 

Personer som varit närvarande 
vid eller som har information om 
händelsen. Namn och 
klass/befattning. 

Person 1: 

Person 2: 

Person 3: 

Person 4: 

Person 5: 

  

Beskrivning av orsaken till händelsen och förloppet: 
q Diskrimineringsgrund q Kränkande behandling 
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Åtgärder: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppföljningsdatum: _________________ 

 
 

q Polisanmälan görs inte   q  Polisanmälan görs 
 
 
 
 
__________________________________  ________________  
Informationslämnare   Datum 
 
 
_______________________________  ________________  
Ansvarig rektor   Datum 
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Bilaga 3 

 
 

 

 


