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ABSTRACT 

 

Titel  

”ständigt, alltid och aldrig ge upp”- En beskrivande studie i hur sju grundskolor i Sundsvalls 

kommun kommunicerar om mobbning, e-mobbning och sina likabehandlingsplaner internt. 

Författare 

Lisa Källberg och Rebecca Robertsson 

Handledare 

Kent Lövgren  

Kurs 

Medie- och Kommunikationsvetenskap GR (C), C-uppsats 15 hp, HT/2012 

Syfte 

Syftet med denna studie är att beskriva hur utvalda grundskolor i Sundsvalls kommun 

kommunicerar om mobbning, e-mobbning och sina likabehandlingsplaner internt. 

Metod 

Denna studie baseras på sju kvalitativa informantintervjuer och sju kvalitativa 

innehållsanalyser. 

Resultat 

Skolornas kommunikation rörande sina likabehandlingsplaner kan sammanfattas i att formen 

och vägarna för kommunikationen varierar beroende på om skolpersonalen kommunicerar 

med varandra, eller med eleverna. Resultatet tyder på att skolpersonalen kommunicerar med 

varandra både direkt och indirekt genom kommunikation och information. Kommunikationen 

med eleverna kan i sin tur sammanfattas av dialog och delaktighet. Skolornas kommunikation 

om mobbning med varandra och eleverna präglas av ett meningsskapande synsätt, där dialog 

och förståelse i de flesta fall prioriteras över spridning av information. Vidare visar resultatet 

att personalen kommunicerar om e-mobbning under samma former som de kommunicerar om 

traditionell mobbning. Mängden kommunikation är dock förhållandevis liten i de studerade 

skolorna, men beskrivningarna tyder på att det finns en vilja att kommunicera mer. 

Nyckelord 

Kommunikation, internkommunikation, mobbning, e-mobbning, likabehandlingsplan. 
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1. INLEDNING 

 

"Han berättar då för Y att han vill begå självmord (...). När han går ut från rummet säger han 

till Y: Hej då för alltid". Den 9:e december 2009 publicerade Skånska Dagbladet en artikel om 

Rutborgsskolan och den mobbade eleven Victor, 11 år, som sju månader tidigare tog sitt liv 

då han på grund av mobbning inte längre orkade leva (Lovén, 2009). 

Aktuell nyhetsrapportering vittnar om att Victor är långt ifrån ensam om att behöva utstå 

mobbning i skolan. Den 23:e oktober 2012 rapporterade TV4 att anmälningarna om 

kränkande behandling mer än fördubblats mellan 2008 och 2011. Det förebyggande arbetet i 

de svenska skolorna är enligt skolinspektionen bristfällig och myndigheternas kritik gällande 

detta har ökat kraftigt (TV4play, 2012). 

Mobbning har länge satts i relation till ett fysiskt sammanhang där trakasserier skett ansikte 

mot ansikte på skolgården, i korridoren eller efter skoldagens slut, men idag behöver inte 

längre offret och förövaren befinna sig på samma plats (Patchin, Hinduja, 2006:150). Den 

tekniska utvecklingen har fört med sig en ny form av mobbning som idag sträcker sig utöver 

det fysiska mötet (Kowalski, Limber, Agatston, 2008:42). Inom loppet av två år har den 

svenska befolkningen fått tillgång till en mobil internetuppkoppling och idag står skolbarnen 

mellan nio och elva år för den största ökningen av det mobila användandet utanför hemmet 

(Findahl, 2012:8–9,11). Samtidigt har det dagliga internetanvändandet hos elever i låg- och 

mellanstadiet ökat med nästan 40 % (Findahl, 2012:18).  

E-mobbning och digitala kränkningar var ett omskrivet ämne i de svenska medierna i slutet på 

2012. I Göteborg spreds bilder med kränkande kommentarer på unga flickor över det sociala 

nätverket Instagram, vilket eskalerade i ett upplopp där polisen behövde ta till helikoptrar för 

att kunna hantera situationen (Svahn, Bolling, Dalén, 2012). Ida Tallberger i Sundsvall 

hängdes ut i ett videoklipp på det sociala mediet YouTube när hon gick i högstadiet. Fem år 

senare påminns hon fortfarande av det musiksatta klippet och den tillhörande låttexten: ”Du 

är så ful, ful, ful så jävla ful, ful, ful” (Tärnudd, 2012).  

Oavsett om mobbning och kränkningar sker i storstaden Göteborg eller i det mindre Sundsvall 

behöver det synliggöras och diskuteras av samhällets och skolans vuxna. Enligt 6:e kapitlet i 

skollagen 5 §, 7 § och 8 § uttrycks det tydligt att skolans huvudman har det yttersta ansvaret 
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för att det aktivt ska motverkas, samt se till att en plan mot kränkande behandling för det 

kommande skolåret ska upprättas (SFS 2010:800). Skolverkets allmänna råd framhåller även 

vikten av att rutinerna i den upprättade planen kommuniceras internt så att både skolans 

elever och personal är medvetna om dem (Skolverket, 2012:43–44). 

1.1 PROBLEMBAKGRUND  

Skolpersonalens handlande, åsikter och rutiner har i sin tur stor betydelse för hur 

förekommande problemen med mobbning är i en klass eller skola (Olweus, 1999:15). Baserat 

på den senaste tidens nyhetsrapporteringar, är mobbning och e-mobbning ett samhälleligt 

problem som är svårt att blunda för. Till följd av de tekniska framstegen är mobbning idag 

lika närvarande och verklig i ett virtuellt sammanhang som i ett fysiskt (Patchin, Hinduja, 

2006: 152). 

Som inledningen tar upp kräver svensk lag att skolorna ska upprätta en plan mot kränkande 

behandling, samtidigt som skolverket råder skolorna att kommunicera om den så att den görs 

känd i verksamheten. För att en organisation ska kunna nå sina mål, är det viktigt att alla 

arbetar tillsammans (Bruzelius, Skärvad, 2004:384). Att kommunicera är betydelsefullt för att 

ge de som ingår i en organisation vetskap och förståelse för verksamhetens mål (Heide, 

Johansson, Simonsson, 2005:19). Så, om målet är att förebygga mobbning, borde det krävas 

att skolorna kommunicerar om det också.  

Många av de tidigare studierna i ämnet mobbning har gjorts ur ett pedagogiskt perspektiv, där 

fokus ofta legat på åtgärdande modeller. Oavsett hur man väljer att se på problemet, anser vi 

att det i grund och botten handlar om kommunikation. Därför anser vi att studien är intressant, 

då den ur ett kommunikativt perspektiv kan beskriva hur skolor faktiskt kommunicerar. Vilket 

leder oss in på studiens syfte. 

1.2 SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva hur utvalda grundskolor i Sundsvalls kommun 

kommunicerar om mobbning, e-mobbning och sina likabehandlingsplaner internt. 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

1.) Hur kommunicerar skolans personal om likabehandlingsplanen med varandra? 

2.) Hur kommunicerar skolans personal om likabehandlingsplanen med eleverna? 
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3.) Hur kommunicerar skolans personal om mobbning och e-mobbning med varandra? 

4.) Hur kommunicerar skolans personal om mobbning och e-mobbning med eleverna? 

1.4 AVGRÄNSNING 

Vi har valt att avgränsa oss till att studera de grundskolor i Sundsvalls kommun som har 

likabehandlingsplaner mot mobbning samt kommunicerar om mobbning och e-mobbning 

internt. 

Informantintervjuerna behandlar endast beskrivningarna av internkommunikationen ur 

informanternas perspektiv. Vi ämnar med andra ord inte att studera elevernas beskrivningar 

av eller perspektiv på den interna kommunikationen. 

 

Både innehållsanalyserna och informantintervjuerna begränsas till hur den förebyggande 

kommunikationen mot mobbning och e-mobbning beskrivs.  

 
1.4.1 BEGREPPSFÖRKLARING 

E-mobbning  

Med e-mobbning menar vi kränkande behandling vid upprepade tillfällen via elektroniska 

verktyg. 

 

Elektroniska verktyg 

Begreppet elektroniska verktyg syftar i denna studie på mobiltelefoner, datorer och 

surfplattor. 

 

Ledare 

I studien återkommer begreppet ledare. Ledare i detta fall kan innebära skolledning, rektor 

eller en ledare för en klass eller grupp i skolan. 

Likabehandlingsplan 

Begreppet avser den plan skolor upprättar i syfte att förebygga kränkande behandling. 

Nätmobbning 

Denna typ av mobbning avser kränkande behandling som sker över internet.  
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1.5 TIDIGARE FORSKNING 

Utifrån tidigare forskning har vi hittat många studier som handlat om mobbning och 

likabehandlingsplaner med fokus på modeller för åtgärdande arbete ur ett pedagogiskt 

perspektiv. En studie som är värd att ta upp i detta sammanhang är Skolans texter mot 

mobbning – reella styrdokument eller hyllvärmare av Arne Forsman (2003). 

Den forskning vi har hittat om e-mobbning fokuserar ofta på hur eleverna upplever det och 

inte hur skolpersonalen kommunicerar om det. Vi anser därför att vår studie blir intressant och 

fyller en funktion då den kan bidra med att beskriva hur skolor kommunicerar i denna fråga ur 

ett kommunikationsvetenskapligt perspektiv. Vi menar därför att denna studie är intressant då 

vi hittat mindre forskning om hur skolor kommunicerar internt om mobbning, e-mobbning 

och likabehandlingsplaner. 

2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta stycke presenteras de teoretiska utgångspunkter som ligger till grund för denna studie. 

 

2.1  KOMMUNIKATION 

Det är vanligt att kommunikation och information används liktydigt, men enligt Palm kan 

kommunikation, information och dialog ha flera olika betydelser beroende på i vilket 

sammanhang som de används i (Palm, 2006:13-14). 

2.1.1 KOMMUNIKATION SOM ÖVERFÖRING 

Enligt Simonsson är det vanligt att kommunikation ses som en typ av överföring, det vill säga 

ett budskap som går från en sändare till en mottagare via en kanal. Detta är en så kallad 

transmissionssyn på kommunikation och uttryck som transportera och sprida tyder ofta på att 

transmission ligger till grund för synen på kommunikationen (Simonsson, 2006:6). 

 

Heide, Johansson och Simonsson menar att detta fortfarande präglar synen på kommunikation 

hos många. De påpekar att om kommunikation ses som överföring bortses mottagarens 

tolkning av budskapet och förutsätter att ordens betydelser är statiska (Heide, Johansson, 

Simonsson, 2005:32). Enligt Simonsson ger transmissionssynsättet en ganska förenklad bild 

av kommunikation. Synsättet bortser från budskapets komplexitet och att olika människor 
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tolkar budskap olika beroende på tidigare kunskap och erfarenhet. Simonsson menar även att 

en organisations svårigheter att nå ut med budskap ofta beror på att det på vägen tolkats på 

olika sätt av olika människor (Simonsson, 2006:6). 

 

Att tro att det sända meddelandet behåller sin betydelse från sändare till mottagare förenklar 

kommunikationen enligt Heide, Johansson och Simonsson. Om detta synsätt präglar 

kommunikationen i en organisation kan det innebära att kommunikationen tros vara 

effektivare än vad den egentligen är (Heide, Johansson, Simonsson, 2005:34; Axley, 1984). 

 
2.1.2 KOMMUNIKATION SOM MENINGSSKAPANDE 

Simonsson skriver att det finns ett annat synsätt på kommunikation, ett meningsskapande 

synsätt. Kommunikation handlar då om att tillsammans bilda gemensamma referensramar och 

kräver att de inblandade parterna tillsammans för en dialog (Simonsson, 2006:6-7). Palm 

beskriver i sin tur dialog som dubbelriktad kommunikation (Palm, 2006:14). 

 

Dialog krävs sällan vid enkla instruktioner, men då något som är svårare att tolka ska 

kommuniceras, krävs dialog för att budskapen ska få någon mening och verkan hos 

mottagarna (Simonsson, 2006:7). I korthet kan dialog beskrivas som något som baseras på 

likvärdighet, delaktighet samt genererar nya idéer (Simonsson, 2006:46). 

2.1.3 ATT ANPASSA KOMMUNIKATIONEN 

Att anpassa kommunikationens vägar och budskap efter mottagarna samt se till att budskapet 

får avsedd verkan är enligt Alpsten sändarens uppgift (Alpsten, 1994:23). Det är viktigt att 

analysera sin målgrupp för att kunna formulera rätt typ av budskap och använda rätt typ av 

medier (Palm, 2002:29). För att en sändare ska kunna nå fram är anpassning av budskapet 

viktigt, vilket kan göras genom att sätta in budskapet i ett sammanhang som är meningsfullt 

för målgruppen (Simonsson, 2006:3) Enligt Simonsson är kunskapen om de som sändaren vill 

kommunicera med viktig vid utformandet av meningsfulla budskap. Vid formulering av 

budskapen är det betydelsefullt att fundera över hur det kan göras intressant samt vad 

mottagarna sedan tidigare har varit med om och vet (Simonsson, 2006:32–33). 

När någonting ska kommuniceras finns en risk att utifrån mottagarna välja fel typ av kanaler 

och därför inte nå fram (Palm, 2006:14). Att kartlägga aktuella personer och grupper är 
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grunden för att kunna planera sina kommunikativa insatser väl (Alpsten, 1994:57). Genom att 

upprepa, variera och fördela budskapen ökar chansen att nå fram samtidigt som risken för att 

de som lyssnar ska tappa intresset minskar (Simonsson, 2006:41). Berättelser och exempel 

kan göra det som annars är svårt att förstå lättare att ta in. Detta kallas storytelling och är ett 

viktigt redskap vid arbete med värderingar och handlingsplaner (Simonsson, 2006:42).  Att ha 

övertro till vad som går att uppnå med en specifik kommunikationssatsning är dock vanligt. 

Långsiktighet är nyckeln till attityd- och beteendeförändringar (Alpsten, 1994:89). 

2.2 ORGANISATION OCH ORGANISATIONSKOMMUNIKATION 

Att fördela arbetet, styra, sätta upp mål, leda och samordna är bland annat vad en organisation 

kännetecknas av (Bruzelius, Skärvad, 2004:26–27). Den grundläggande idén bakom bildandet 

av en organisation är att individer som arbetar tillsammans kan uppnå utsatta mål effektivare 

(Bruzelius, Skärvad, 2004:25). Användandet av arbetsgrupper är vanligt i större 

organisationer för att slippa blanda in många i detaljer, då ansvaret istället överlåts till en 

mindre grupp för diskussion eller utredning (Forssell, Ivarsson Westerberg, 2007:128–129). 

Organisationer är beroende av kommunikation, och skulle inte kunna bildas, finnas eller 

utvecklas utan den (Heide, Johansson, Simonsson, 2005:17). Medarbetarnas tillgång till rätt 

information är något som både kan engagera och motivera. Genom att arbeta med den interna 

dialogen i en organisation kan idéer och åsikter fångas upp bland verksamhetens medarbetare 

(Alpsten, 1994:43,150).  

Simonsson skriver att hon i en tidigare avhandling kommit fram till att det är viktigt att göra 

klart för ledare och medarbetare vilket ansvar de har när det gäller kommunikation. Enligt 

henne behövs det med andra ord kommuniceras om kommunikationen. Många ledare tycks 

vilja skapa tvåvägskommunikation, men det är få som får till dialog i praktiken (Heide, 

Johansson, Simonsson, 2005:113; Simonsson, 2002). Återkommande samtal är grunden för 

att värden, synsätt och idéer i verksamheten ska ges någon kraft (Heide, Johansson, 

Simonsson 2005:113). 

Enligt Bergman är det fördelaktigt att gemensamt i organisationen diskutera verksamhetens 

behov för att nå bättre resultat, även om det tar längre tid att göra det gemensamt är det värt 

det då det genom detta kan skapa en ansvarskänsla hos de inblandade (Bergman, 1995:15). 
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2.3 KOMMUNIKATIONENS VÄGAR OCH FORMER 

Kommunikationen kan enligt Strid ta olika vägar, exempelvis indirekta- och direkta. 

Skillnaden mellan dessa två är att den direkta vägen står för personlig kontakt, medan den 

indirekta vägen står för opersonlig kontakt (Strid, 1998:39). Även Heide, Johansson och 

Simonsson menar att kommunikation kan anta många olika former. Oavsett om vi läser, 

småpratar i personalrummet, samtalar över telefonen eller skriver ett mejl till någon är det 

kommunikation (Heide, Johansson, Simonsson, 2005:19).  

Lindgren beskriver olika metoder som en organisationsledare kan använda sig av för att 

påverka sina medarbetare, bland annat tvåvägspåverkan och envägspåverkan. 

Tvåvägspåverkan, eller dialog, är mest effektiv för att undvika missförstånd i 

kommunikationen. Envägspåverkan, det vill säga information eller order, innebär istället 

kommunikation via ett medium som exempelvis mejl eller veckobrev (Lindgren, 2012:151–

152). Simonsson tar upp olika kommunikationskanalers användningsområden och beskriver 

att kanaler som mejl och intranät fungerar bra för informationsspridning, till skillnad från 

möten som möjliggör dialog. De olika kanalerna är med andra ord enligt henne olika bra 

beroende på budskapet som ska förmedlas. Feedback fungerar till exempel bäst vid personliga 

möten medan operativ information fungerar bra i tryckt form (Simonsson, 2006:20–21). Det 

finns olika sätt att kommunicera internt i en organisation, men kommunikation via datorer 

eller möten hör till de mer vanliga formerna (Forssell, Ivarsson Westerberg, 2007:128). 

2.4 KOMMUNIKATION OCH LEDARSKAP 

Enligt Lindgren är ledarens betydelse stor och ibland även avgörande för en organisations 

struktur och hur verksamheten ser ut. Ledarens roll innebär ofta att markera vad som 

accepteras och vad som inte gör det inom ramen för verksamheten (Lindgren, 2012:103,165). 

Att vara ledare handlar om att organisera, styra samt kontrollera organisationen (Blume, 

Sigling, 1994:24). 

Kommunikation prioriteras inte alltid högt av ledare, enligt Heide, Johansson och Simonsson. 

Detta förklarar de genom att många ledare kommer från en annan bakgrund och inte har 

någon direkt kommunikationsutbildning (Heide, Johansson, Simonsson, 2005:20). Trots 

kommunikationens många gånger låga prioritet menar Simonsson att ledaren har en roll som 

kommunikatör, och att den kommunikativa rollen handlar om att försöka skapa mening och 

dialog i organisationen (Simonsson, 2006:3). 
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Även Alpsten menar att ledaren har en kommunikativ roll i organisationen och att dennes 

arbetsuppgift därför innebär att formulera tydliga mål för verksamheten, möjliggöra för 

kommunikation samt involvera organisationens medlemmar i olika beslut som ska tas 

(Alpsten, 1994:58). Bruzelius och Skärvad menar att ledarens uppgift går ut på att ta fram och 

utforma mål och att se till att kommunikationen i organisationen stärks och uppehålls 

(Bruzelius, Skärvad, 2004:59). 

För att komma till rätta med kommunikativa problem som exempelvis budskapskrockar är det 

viktigt att ledaren gör upp en plan för kommunikationen (Simonsson, 2006:15). Ledarens 

kommunikativa arbete innefattar att hjälpa organisationens medlemmar att ta till sig den 

information som är viktig, att förklara informationen så att de förstår och kan relatera till den 

samt möjliggöra för dialog så att de kan vara delaktiga (Simonsson, 2006:11–12). 

2.5. ATT SAMORDNA KOMMUNIKATIONEN  

Forssell och Ivarsson Westerberg tar upp tre olika sätt som verksamheter i förväg kan 

samordnas innan ett visst arbete startar. Den första formen för samordning i förväg är att 

reglera, det vill säga att på förhand bestämma hur något ska göras. Den andra formen går ut på 

att försöka samordna deltagarna i verksamheten genom inlärning. Till sist innebär den tredje 

samordningsformen att innan ett arbete planera och bestämma vad som ska göras under 

arbetets gång, det vill säga formulera mål. Reglering handlar om att beskriva hur ett arbete ska 

genomföras genom beskrivningar, regler och rutiner, vilka ofta är nedskrivna (Forssell, 

Ivarsson Westerberg, 2007:62–63). Mål och strategier är två begrepp som hänger ihop med en 

organisations framtid. Mål står för det specifika tillstånd som en organisation önskar att nå, 

medan strategier innehåller en beskrivning av målet samt instruktioner för hur målet ska nås 

(Abrahamsson, Aarum Andersen, 2005:170).  

2.6 MOBBNING OCH E-MOBBNING 

Dan Olweus definierar mobbning som upprepade kränkningar mot någon med svårigheter att 

stå upp för sig själv. Det är bland annat obalansen i styrkan mellan individerna och det elaka 

beteendet som kännetecknar mobbning (Olweus, 1999:9–10). Hur stort problem en skola eller 

klass har gällande mobbning beror mycket på skolpersonalens uppträdande och synsätt 

(Olweus, 1999:15).  
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Enligt Kowalski, Limber och Agatston har den teknologiska utvecklingen inneburit att barn 

idag kan utsättas för en ny form av mobbning utöver den mobbning som traditionellt har skett 

ansikte mot ansikte. E-mobbning kan innefatta många typer av kränkande behandling, och på 

grund av detta kan det enligt Kowalski, Limber och Agatston vara svårt att hitta en definition 

som är kort och koncis. De teoretiska definitionerna visar en överensstämmelse om att e-

mobbning förutsätter ett användande av teknik då de inblandade parterna kommunicerar 

(Kowalski, Limber, Agatston, 2008:42, 46). Rivers, Chesney och Coyne definierar e-

mobbning som trakasserande beteenden via medie- och kommunikationsverktyg, exempelvis 

stötande eller kränkande telefonsamtal, mejl, sms, bilder, kommentarer eller videor (Coyne, 

Monks, 2011:214).  

2.6.1 ATT FÖREBYGGA MOBBNING I SKOLAN 

Enligt Kowalski, Limber och Agatston är det föräldrarna som har det huvudsakliga ansvaret 

för att se över vad barnens gör online, men lärare och skolpersonal kan minska uppkomsten 

av e-mobbning genom att förse föräldrarna med riktlinjer och upprätta kommunikation dem 

emellan ifall problem uppstår (Kowalski, Limber, Agatston, 2008:133).  Då e-mobbning ofta 

äger rum utanför skolan finns det en risk att lärare förblir omedvetna om problemet. Att vissa 

lärare dessutom anser att elevernas onlinebeteende faller under föräldrarnas ansvar bidrar till 

att problemet inte uppdagas alla gånger. Eftersom tekniken har fått en mer framträdande roll i 

klassrummet bör utbildning om teknik och lämpligt onlinebeteende gå hand i hand (Kowalski, 

Limber, Agatston, 2008:127).  

 

När skolorna arbetar förebyggande mot mobbning bör de enligt Kowalski et al. ha en klar bild 

av hur studenter, administratörer, lärare och andra verksamma på skolan uppfattar och 

definierar e-mobbning. Det är viktigt att definitionen kommuniceras, är tydlig och förstås av 

alla. Om skolorna vill förebygga e-mobbning behövs en gemensam utgångspunkt om vad det 

är. Att skapa kännedom om e-mobbningens olika former och tillvägagångssätt som 

exempelvis mejl, direktmeddelanden, textmeddelandet i sociala medier och bloggar är också 

en viktig del (Kowalski, Limber, Agatston, 2008:129). Då denna typ av mobbning når sin 

höjd i de tidiga tonåren borde föräldrar och lärare börja informera om e-mobbning relativt 

tidigt till exempelvis nio- och tioåringar (Kowalski, Limber, Agatston, 2008:185–186).  

 

Att integrera e-mobbning i ett redan existerande antimobbningsprogram är något som Slonje, 

Smith och Frisén tar upp. De menar att det inte krävs särskilt stor arbetsinsats för att inkludera 
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e-mobbning i skolans arbete och att det är av vikt att den nya formen av mobbning integreras i 

skolornas mobbningsprogram och handlingsplaner, samt att skolorna genom läroplanenens 

aktiviteter ökar medvetenheten (Slonje, Smith, Frisén, 2012:5). Att förmedla handlingsplaner 

om mobbning till både elever och föräldrar kommer troligen att minska att eleverna bryter 

mot reglerna (Kowalski, Limber, Agatston, 2008:130). Kommunikation om e-mobbning bör 

komplettera de riktlinjer skolorna sätter upp för att motverka och förebygga mobbning. Lärare 

och elever bör tillsammans kommunicera om varför det förekommer, konsekvenserna av det 

samt hur eleverna själva kan vara en del av förebyggandet (Kowalski, Limber, Agatston, 

2008:129).  

 

Att diskutera e-mobbning och internet-etikett i klassrummen är enligt Kowalski, Agatston och 

Limber en viktig del för att se till att barnen förstår ämnets allvar. Till skillnad från 

traditionell mobbning finns inte ”den typiske e-mobbaren”. Detta beskriver därför 

svårigheterna i att diskutera och utforma handlingsplaner som berör den typen av mobbning 

eftersom det inte finns någon enkel definition. E-mobbning kan anta många olika former och 

försiggå i många olika kanaler och de omgivningen minst av allt anar kan ägna sig åt 

mobbning helt anonymt över Internet (Kowalski, Limber, Agatston, 2008:66, 133). 

Utbildning i ämnet är även det av stor vikt då det hjälper medarbetare i en organisation att få 

likvärdig kunskap (Forssell, Ivarsson Westerberg, 2007:129).  

3. METOD 

I följande avsnitt behandlas studiens undersökningsansats, metodval, urval, genomförande av 

valda metoder, validitet, reliabilitet samt de metodproblem som uppstod under arbetet. 

 
3.1 UNDERSÖKNINGSANSATS 

Studiens metodologiska ansats är av kvalitativ natur. Vårt val av kvalitativa metoder 

motiveras av att vi inte är ute efter kvantifierbara data, utan efter en djupare förståelse av 

kommunikationen utifrån skolornas likabehandlingsplaner och informanternas egna 

beskrivningar (Bryman, 2002:249–251). 

Studien är en beskrivande studie och syftar till att ta reda på frågor som hur, vem och vilka 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007:37). Att vår studie söker svar på 
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exempelvis hur skolorna kommunicerar internt, vem som kommunicerar och vilka kanaler de 

använder anser vi vara en tydlig indikator på att studien är av beskrivande natur.  

För att kunna motivera en beskrivande studie kan det ibland krävas ett svar på vad studien är 

ett fall av (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007:38). Därför skulle vi säga att 

denna studie är ett fall av internkommunikation i utbildningsväsendet rörande 

ämnesområdena mobbning, e-mobbning och likabehandlingsplaner.  

3.2 METODVAL 

Vi har använt oss av två olika metoder för att besvara studiens syfte och frågeställningar: 

kvalitativa informantintervjuer och kvalitativa innehållsanalyser. Vi gjorde 

informantintervjuer med skolpersonal som har insikt i de aktuella skolornas interna 

kommunikation rörande mobbning, e-mobbning och likabehandlingsplaner. Vi gjorde även 

kvalitativa innehållsanalyser av skolornas likabehandlingsplaner där vi sökte kompletterande 

information om hur den interna kommunikationen ser ut i organisationen. 

Informantintervjuer kombineras ofta med dokumentstudier, vilket är våra valda metoder 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007:258). Detta kallas metodtriangulering och 

innebär att minst två olika metoder används för att besvara studiens forskningsfrågor (Trost, 

2010:34). Anledningen till att vi valde en metodtriangulering är för att vi inte ville förlita oss 

på vad endast en informant vid varje skola sa. Genom att använda två olika metoder 

försäkrade vi oss om att vi fick en mer nyanserad och trovärdig bild av skolornas interna 

kommunikation. Vår tanke var att vi genom intervjuer kunde få höra sådant som inte står 

nedskrivet i dokumentet, medan dokumentet i sin tur kunde säkra upp sådant som informanten 

kunde glömma. 

3.3 URVAL 

Som tidigare nämnts under rubriken avgränsningar ämnade vi att studera de grundskolor i 

Sundsvalls kommun som har handlingsplaner mot mobbning samt uppgav att de 

kommunicerar om mobbning och e-mobbning. Utifrån vår avgränsning återstod då sju 

grundskolor som alla innehar handlingsplaner och kommunicerar om mobbning och e-

mobbning. De skolor som deltar i studien är Bosvedjeskolan, Internationella Engelska Skolan 

i Sundsvall, Heliås skola, Kristna Skolan Oasen, Skönsmons skola, Sundsvalls 

Montessoriskola och Södermalmsskolan.  
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Vi intervjuade sammanlagt sju informanter som valdes ut genom ett så kallat snöbollsurval. 

Vi lät således de initiala kontaktpersonerna på de olika skolorna peka oss vidare till den 

person på skolan som var mest insatt i likabehandlingsplanen och kommunikationen om 

mobbning och e-mobbning (Bryman, 2002:115). Ett sådant urval möjliggjorde att vi fick 

kontakt med de personer med mest insikt i sin skolas handlingsplan mot mobbning samt hur 

kommunikationen kring denna plan och kommunikationen om mobbning såg ut i den aktuella 

verksamheten. Dessa personer valdes alltså ut på grund av att de satt inne med specifik 

information om den respektive skolans kommunikation i ämnet. Vår intervjumetod kan 

därigenom beskrivas som en informantundersökning, vilken karaktäriseras av att 

intervjupersonerna används som källor (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 

2007:257).  

Snöbollsurval är en rimlig metod för vår kvalitativa studie, då en kvalitativ undersökning inte 

karaktäriseras av statistik eller bör sträva efter att uppnå det (Trost, 2010:141). Ett 

snöbollsurval kan ibland kritiseras för att till viss del likna ett bekvämlighetsurval, men vårt 

urval kan argumenteras för då det inte grundats på bekvämlighet utan på att det gett oss 

möjligheten till personlig kontakt med personer som är av betydelse för studien (Bryman, 

2002:115). Det bör även tilläggas att vi i förväg omöjligen hade kunnat veta vilka personer på 

de olika skolorna som hade bäst insikt i kommunikationen och handlingsplanen. På grund av 

detta anser vi att vi kan motivera vår urvalsprocess.  

3.4 KVALITATIV INFORMANTINTERVJU 

Informantintervjuer genomfördes med personer som besatt kunskap som var relevant för 

studien, vilket i vårt fall handlade om personer med insikt i hur de kommunicerar internt om 

mobbning, e-mobbning och handlingsplanerna mot mobbning. Informantintervjuer var därför 

den bästa metoden då syftet krävde att vi intervjuade personer med bra insikt i verksamheten 

vid respektive skola (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007:295, 296).  

Vi valde att använda oss av en semistrukturerad intervjuform. Valet baserades på att 

semistrukturerade intervjuer gav informanterna möjlighet att svara relativt fritt på frågorna. 

Det var en lämplig metod då vi hade specifika frågor vi ville ha svar på, men ändå hade 

möjligheten att anpassa både följden på frågorna samt ställa följdfrågor på intressanta svar. 

(Bryman, 2002:301, 304). Det var en flexibel form som innebar att vi hade chansen att be om 

förtydligande och vidareutvecklande av svar (Gillham, 2008:19). 
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3.4.1 INTERVJUMANUAL 

Till vår hjälp under intervjuerna hade vi en intervjumanual, se Bilaga 1. Frågorna i manualen 

var formulerade med studiens syfte, frågeställningar och teori i åtanke. Vi inledde med några 

öppningsfrågor och följande frågor var anordnade efter de teman som var centrala och 

genomgående för hela studien, nämligen kommunikation om handlingsplanen och 

kommunikation om mobbning och e-mobbning. Frågor och eventuella följdfrågor placerades 

följaktligen under det tema som berördes (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 

2007:298). För att vi skulle få beskrivande svar vid intervjuerna formulerade vi 

intervjufrågorna på ett sätt som gjorde det enklare för oss att få den information vi behövde 

om internkommunikationen (Bryman, 2002:305). 

3.4.2 GENOMFÖRANDE 

Innan informantintervjuerna genomfördes kontaktade vi inledningsvis skolorna via telefon, 

och sedan kontaktades de igen genom att vi skickade ett mejl innehållande ett 

informationsblad som förklarade studiens syfte och tillvägagångssätt. Detta gjorde vi både för 

att underlätta för intervjupersonerna, men också för att vi skulle bli tagna på större allvar 

(Gillham, 2008:31). 

 

Intervjuerna gick till på så sätt att vi i förväg bestämde vem som skulle vara huvudintervjuare 

och vem som skulle ta anteckningar för att se till att varje fråga besvarades på ett tillräckligt 

sätt (Gillham, 2008:94). Vi bestämde oss för att genomföra intervjuerna på informanternas 

arbetsplatser då vi ville att de skulle känna sig avslappnade. Eftersom deras egen arbetsplats 

är en miljö som de förhoppningsvis känner sig bekväma i tyckte vi att det var det bästa 

alternativet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007:302).  Innan vi påbörjade 

intervjuerna beskrev vi återigen syftet med studien, vem som skulle få tillgång till materialet 

och frågade intervjupersonerna om de hade några frågor innan vi påbörjade intervjun (Kvale, 

2009:87). Vi frågade även alla informanter om de ville vara anonyma, kunde citeras vid namn 

i studien och ifall det gick bra att vi spelade in intervjun.  

 

De sju intervjuerna spelades in på två olika inspelningsinstrument. Anledningen till varför vi 

använde två stycken instrument var för att minska risken för problem med ljudupptagningen 

(Kvale, 2009:195). Vi spelade in intervjuerna för att vi ansåg att det skulle bli svårt att både 

hinna anteckna och samtidigt lyssna på informanternas beskrivningar samt hur de berättades 
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(Bryman, 2002:310). Genom att spela in kunde vi känna oss säkra på att vi inte missade några 

viktiga delar av intervjun (Ryen, 2004:56).  Efter intervjuerna transkriberade vi dem så att 

informanternas formuleringar och ordval behölls (Bryman, 2002:311). 

3.5 KVALITATIV INNEHÅLLSANALYS 

De kvalitativa innehållsanalyserna av skolornas handlingsplaner mot mobbning var ytterligare 

en metod för att besvara studiens frågeställningar. Vi kompletterade informantintervjuerna 

med dokumentstudier för att kunna stärka slutsatserna (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 

Wängnerud, 2007:296).  

Vi använde oss av en kvalitativ innehållsanalys eftersom vissa delar av planernas innehåll var 

viktigare än andra (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007:237). Vid 

innehållsanalyserna sökte vi i likabehandlingsplanerna efter studiens bakomliggande teman, 

kommunikation om handlingsplanen och kommunikation om mobbning och e-mobbning 

(Bryman, 2002:368). För att göra det lättare att analysera handlingsplanerna, och för att hålla 

oss till det innehåll som var relevant och kunde placeras under våra teman, skapades ett 

underlag till innehållsanalyserna. I underlaget beskrev vi analysens teman och frågor med 

tillhörande instruktioner och exempel, se bilaga 2. Vi utgick från studiens syfte och 

frågeställningar när vi formulerade våra teman som låg till grund för vårt underlag till 

innehållsanalysen (Grönmo, 2004:190). 

3.5.1 GENOMFÖRANDE 

När vi i arbetsprocessen skulle tolka resultaten började vi att fundera över vad resultaten hade 

för betydelse för våra frågeställningar och den teori som låg till grund för studien (Bryman, 

2002:385). Vi genomförde vår analys efter en beskrivning som ges av Bryman. Vi delade 

således in materialet som vi inhämtade från likabehandlingsplanerna i studiens återkommande 

teman om likabehandlingsplanen och mobbning och e-mobbning (Bryman, 2002:385). När 

materialet kategoriseras kan kategorierna vara utvalda på förhand eller växa fram under 

bearbetningen (Kvale, 2009:219). Vi utgick från samma teman som för informantintervjuerna.  

Bryman tar upp ett antal punkter som vi valde att följa när vi skulle koda vårt material. Han 

tar först och främst upp att man ska börja kodningen tidigt, läsa igenom materialet från pärm 

till pärm utan att anteckna eller tolka. Vid genomläsningen av materialet för andra gången 

gjorde vi så många anteckningar vi kunde. Det kunde handla om exempelvis nyckelord eller 
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teman i materialet som gick att återfinna i teorin. Enligt Bryman är kodningen en viktig del av 

arbetsprocessen vilket i vårt fall bidrog till att vi kunde korta ner materialet som vi arbetade 

med (Bryman, 2002:384). 

3.6 VALIDITET OCH RELIABILITET 

För att en studie ska ha en god validitet ska den vara fri från regelbundna fel (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007:63). För att vi i vår studie skulle se till att vi hade en 

god begreppsvaliditet och inte mätte fel utgick vi hela tiden från studiens syfte och teoretiska 

ramverk. De frågor vi formulerat till intervjumanualen och de teman som vi utgick från när vi 

genomförde innehållsanalyserna går att härleda tillbaka till teorin. Vi var även noggranna med 

att valda metoder och teori överensstämde med studiens syfte. Genom detta har vi sett till att 

vi inte har upprepade fel i mätningarna (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007:63–

64).  

 

Att kunna dra valida slutsatser utifrån studiens resultat innebär att studien har en god intern 

validitet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007:64). Som vi nämnt ovan har 

studiens syfte och teori legat till grund för de frågor vi ställde under intervjuerna och de teman 

som vi sökte efter i innehållsanalyserna. Eftersom syftet är det som har legat till grund för 

teorin, som i sin tur legat till grund för intervjufrågorna och de teman vi eftersökt i 

innehållsanalyserna, betyder det att det resultat som vi fått fram besvarar syftet. Vi gjorde 

även ett urval som innebar att de intervjupersoner intervjuades hade god kunskap om det vi 

undersökte, vilket gör att vi anser att vi har fått ett troligt resultat och därmed en god intern 

validitet. Vi valde även att komplettera informantintervjuerna med att studera dokument, 

vilket Esaiasson med flera menar är att föredra för att bygga upp slutsatserna (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007:296).  

 

En studie bör även ha hög reliabilitet, vilket betyder att den ska vara fri från osystematiska 

och slumpmässiga fel. En vanlig orsak till att reliabiliteten är otillräcklig är slump- och 

slarvfel. För att öka reliabiliteten spelade vi in våra intervjuer på två olika band för att säkra 

upp att vi inte skulle förlora inspelningarna. Vi har även noggrant transkriberat intervjuerna 

som båda sedan läst igenom för att upptäcka eventuella slarvfel. Vi har utöver detta varit noga 

med att redogöra för hur vi gått till väga under insamling och bearbetning av data, vilket 

stärker studiens reliabilitet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007: 70-71). 
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Eftersom vi har arbetat för att uppnå god begreppsvaliditet och hög reliabilitet anser vi att vår 

studie har en god resultatvaliditet, att vi med andra ord faktiskt har mätt det vi avsett att mäta 

(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007:70). Något som i studien kan kritiseras för 

att vara en brist är dock att resultatet inte kan generaliseras. Genom att resultatet inte kan 

generaliseras, har den en låg extern validitet (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 

2007:64). Å andra sidan är studien en beskrivande studie och vi ämnade därför inte att dra 

några generaliserande slutsatser.   

3.7 METODPROBLEM 

Ett problem som vi stötte på under formulerandet av frågorna till intervjumanualen var de 

olika begrepp som har med mobbning att göra. Nätmobbning och e-mobbning är två skilda 

begrepp som syftar på olika typer av mobbning. För att undvika missförstånd förklarade vi 

skillnaderna mellan begreppen i ett informationsblad som vi skickade ut till informanterna 

innan intervjuerna. I denna uppsats förklaras även inledningsvis vad begreppet e-mobbning 

betyder för att ytterligare tydligöra inför framtida studier som kan vilja använda sig av vår 

studie för vidare forskning. 

4. EMPIRISK BAKGRUND 

I följande avsnitt ges en kort presentation av de skolor, informanter och handlingsplaner som 

ingått i studien.  

BOSVEDJESKOLAN 

Bosvedjeskolan i Sundsvall är en kommunal grund- och särskola för elever i åldrarna sex till 

tolv år. Rektor Eva Lundmark deltog i studiens informantintervju och Likabehandlingsplanen 

som analyserades var den nyast reviderade upplagan, vilket var Bosvedjeskolans 

Likabehandlingsplan 11/12. 

 

HELIÅS SKOLA 

Heliås Skola är en naturvetenskaplig och fristående grundskola med elever från förskolan till 

årskurs nio. Informanten, en lärare vid skolan, bad under intervjutillfället att få vara anonym. 

Innehållsanalys gjordes på Heliås Likabehandlingsplan (senast ändrad 2012-06-14). 
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INTERNATIONELLA ENGELSKA SKOLAN 

Internationella Engelska skolan i Sundsvall är en friskola för elever från årskurs fyra upp till 

årskurs nio. Rektor Pascal Brisson intervjuades vid skolan och Likabehandlingsplan 2011-

2012 analyserades. 

 

KRISTNA SKOLAN OASEN 

En friskola med elever från förskola upp till nionde klass. Rektor Karl-Erik Lundin ställde 

upp för intervju och försåg oss med den senast reviderade handlingsplanen, vilka år den avsåg 

framgick inte.  

 

SKÖNSMONS SKOLA 

I denna kommunala skola finns elever från första klass upp till femte klass. Ann-Sofi 

Tegström, lärare vid skolan, intervjuades och den senast reviderade Likabehandlingsplanen 

analyserades. Vilka år den avsåg gälla framgick inte.  

 

SUNDSVALLS MONTESSORISKOLA 

En kommunal skola med elever från förskolan upp till nian. Erika Ström, lärare på skolan, 

intervjuades till studien. Likabehandlingsplan 2012/2013 analyserades. 

 

SÖDERMALMSSKOLAN 

Den kommunala skolan Södermalmsskolan med elever från ettan till femman ingick i denna 

studie. Skolans rektor Yvonne Sahlén intervjuades. Likabehandlingsplanen för 2012-2013 

analyserades. 

5. RESULTAT  

Här presenteras resultatet av studiens informantintervjuer och innehållsanalyser. 

Informantintervjuerna och innehållsanalyserna presenteras var för sig. 

 

5.1 INFORMANTINTERVJUER 

5.1.1 Skolpersonalens kommunikation om likabehandlingsplanen  
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Samtliga skolor kallar sina planer för likabehandlingsplaner. Det som är gemensamt för 

informanterna när vi ber dem att beskriva varför de har en plan är förklaringen att det krävs 

för att det är lagstadgat. Förutom att lagen kräver det, ger flera informanter sin egen 

beskrivning av vilken betydelse planen har för hur verksamheten arbetar förebyggande mot 

mobbning. 

 

Yvonne Sahlén från Södermalmsskolan förklarar att hon tycker att det är en självklarhet att 

jobba med frågor relaterade till mobbning för att alla ska må bra, och menar vidare att 

dokumentet spelar en betydande roll.  

Jag tycker att den här likabehandlingsplanen är ett viktigt dokument (…) Ibland kan man ju 

liksom tänka att det ska fungera ändå. Men det gör det inte riktigt. Vi behöver någonting som 

gör att vi aktualiserar olika saker vid olika tider på året. 

Yvonne Sahlén, rektor vid Söderrmalmsskolan 

 

En liknande beskrivning ges av Eva Lundmark vid Bosvedjeskolan. Hon förklarar att 

likabehandlingsplanen fungerar som en bas för likabehandlingsarbetet, men att det inte räcker 

med att ha bara ha en plan. Hon menar vidare att likabehandlingsarbetet är någonting som 

måste genomsyra det dagliga görandet, och förklarar att dokumentet fungerar som ett 

underlag. 

Jag ser handlingsplanen som ett stöd i arbetet. Att man har någonting att luta sig mot. Du har 

som ett samlat dokument egentligen.  

Eva Lundmark, rektor vid Bosvedjeskolan 

 

Informanterna vid Kristna Skolan Oasen, Södermalmsskolan, Bosvedjeskolan samt 

Montessoriskolan nämner alla att handlingsplanen ska vara ett levande dokument och hållas 

aktuellt i vardagen. Ann-Sofi Tegström från Skönsmons skola tar upp att planen fyller en 

funktion i och med att det skulle bli otydligt utan den. En beskrivning som skiljer sig från de 

andra informanternas ges av Pascal Brisson från Engelska skolan. Han berättar att han tycker 

att likabehandlingsplanen är bra för att få en överensstämmande bild av hur skolan ska jobba 

när det kommer till kränkande behandling och mobbning, men att skolans fokus inte ligger på 

själva dokumentet. 
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Vissa skolor misslyckas med mobbning på grund av att man lutar sig tillbaka så otroligt 

mycket bara på dokumentet (…)Vi är inte riktigt intresserade av just det här [dokumentet]. 

Däremot om du frågar mig hur vi jobbar mot mobbning, då är mitt svar varje vecka. Men det 

är jättesällan som vi säger på sidan fem (…) och det är skillnad mellan oss och andra.  

Pascal Brisson, rektor vid Internationella Engelska Skolan  

 

På frågan om hur skolpersonal kommunicerar om handlingsplanen medarbetare emellan, tar 

alla informanter upp att de träffas och pratar om den muntligt. Erika Ström, lärare på 

Montessoriskolan, beskriver att kommunikationen handlar om att ge och ta, prata och lyssna. 

Gör man inte det så sker ingen kommunikation säger hon. Bosvedjeskolans rektor säger i 

likhet med Ström att kommunikation är någonting som kan ske både verbalt och genom 

kroppsspråk och att man inte bara kan prata utan att man måste våga lyssna också.  

 

Förutom personlig direktkontakt där planen diskuteras tar flera skolor upp att planen finns 

tillgänglig både elektroniskt och i pappersform. Informanterna vid Kristna skolan oasen, 

Heliås skola, Bosvedjeskolan och Södermalmsskolan berättar alla att de har 

likabehandlingsplanen på sin webbplats. Informanterna vid Skönsmons skola och 

Montessoriskolan säger att planen ska finnas på deras webbplats, men att den inte finns där 

för tillfället. Pascal Brisson vid Engelska skolan nämner inte att de har planen på skolans 

webbplats, men berättar att den finns i elektronisk form på Google drive och SchoolSoft. 

Brisson förklarar att det är via Google-Drive som personalen kommunicerar med varandra 

och att alla kan bidra till agendan där, men att de även kommunicerar i korridorerna och 

mycket via mejl. 

Tyvärr jättemånga e-mejl som går mellan varandra. 

Pascal Brisson, rektor vid Internationella Engelska Skolan 

 

Några av informanterna tar upp att ett utskrivet exemplar av likabehandlingsplanen finns 

tillgänglig på olika platser i deras respektive skola. Heliås informant berättar exempelvis att 

alla lärare på skolan har en utskriven plan, och att den alltid finns tillgänglig på informantens 

kontor. Erika Ström vid Montessoriskolan tar upp att varje arbetslag har ett utskrivet 

exemplar, något som även Tegström på Skönsmons skola berättar finns tillgänglig i 

pappersform i bland annat personalrummet. 

 



 

 
 

25 

Samtliga skolors informanter tar upp att de kommunicerar om likabehandlingsplanen med 

varandra när de gör sin årliga revidering. Karl-Erik Lundin vid Kristna Skolan Oasen 

beskriver varför han tycker att det är viktigt att revidera planen: 

Planen ska kontinuerligt användas och årligen följas upp och revideras så att den hålls 

aktuell i vardagen … ansvar för att planen efterlevs och revideras ligger på mig … som 

rektor. 

Karl-Erik Lundin, rektor vid Kristna Skolan Oasen 

 

Engelska skolan går igenom planen två gånger varje år, och samlar sedan lärare och mentorer 

för att få feedback. Brisson berättar även att de har en två veckors introduktion för nya lärare 

där skolans regler tas upp och att likabehandlingsplanen är en del av agendan. 

Eva Lundmark vid Bosvedjeskolan berättar att skolpersonalen kommunicerar om 

likabehandlingsplanen med all personal under arbetsplatsträffar, som enligt rutin sker varje 

höst. Yvonne Sahlén från Södermalmsskolan ger en liknande beskrivning, då hon berättar att 

planen kommuniceras mellan skolpersonalen under mötesformer. Veckan innan skolstart 

avsätter Sahlén och övrig skolpersonal tid åt behandlingsplanen, de tar även upp den under en 

upptakt varje hösttermin. Sahlén beskriver vidare att den interna kommunikationen ser olika 

ut beroende på vad det är som ska kommuniceras. Om det handlar om ren information sker 

kommunikationen via FirstClass medan andra frågor kräver möten. Kommunikation om 

likabehandlingsplanen kräver enligt henne att medarbetarna måste mötas för att kunna 

kommunicera. Sahlén förklarar vidare att kommunikationen handlar om dialog mellan 

medarbetare, där samspel och relation har en viktig roll. Hon menar att det är viktigt att 

medarbetare, genom kommunikation, vet vilket uppdrag de har och hur de ska göra för att 

åstadkomma det.  

Skönsmons skola har en mötesform för kommunikation om likabehandlingsplanen som inte 

återfinns hos någon av de andra informanternas svar. Tegström berättar att de en gång per 

termin har något som kallas litteraturkvällar. Under dessa tas bland annat planen upp för 

diskussion. Förutom dagen då planen revideras är litteraturkvällarna det tillfälle som 

skolpersonalen samlas för att prata om planen, enligt Tegström. 

Erika Ström vid Montessoriskolan ger ett svar som utmärker sig bland informanternas 

beskrivningar. Hon berättar att skolan brukar kommunicera om likabehandlingsplanen var 



 

 
 

26 

fjärde konferens, men att de inte gjort det under 2012 och att de skulle behöva kommunicera 

mer. 

Nu den här hösten har det blivit lite sporadiskt, ett duttande … det har varit mycket annat som 

kommit upp på konferenserna. Vi har väl kanske två gånger den här hösten pratat om 

likabehandling, men vi kanske skulle ha behövt prata mer. 

Erika Ström, lärare vid Montessoriskolan 

 

Även Heliås skola kommunicerar om planen under en konferens. Informanten vid Heliås 

skola menar att det är viktigt att prata om planen så att all skolpersonal känner sig säkra på 

innehållet och kan berätta om den. 

Vi går igenom den [likabehandlingsplanen]och tittar. Både för att vi ska lära oss och om det 

är någonting som vi har att säga om den. Och det här är ju det allra viktigaste, så att alla vet 

hur vi agerar. 

 Informant, lärare vid Heliås skola 

 

5.1.2 Skolpersonalens kommunikation om likabehandlingsplanen med eleverna 

På frågan om hur skolorna kommunicerar likabehandlingsplanerna till eleverna ges 

beskrivningar som både liknar och skiljer sig från varandra. Samtliga informanter tar upp att 

olika råd fungerar som forum där eleverna ges tillfälle att diskutera och prata om planen. 

Utöver råden tar informanterna upp olika former och platser för att kommunicera med barnen 

om likabehandlingsplanen. 

Tegström vid Skönsmons skola berättar att skolan kommunicerar likabehandlingsplanen 

genom diskussioner under bland annat klassråd, tallråd och elevråd. De ger även eleverna en 

broschyr om mobbning som de får ta med sig hem. 

 

Att ge eleverna ett sätt att kommunicera vad de anser om likabehandlingsplanen är något som 

Erika Ström vid Montessoriskolan menar handlar om att respektera dem. 

Klassråd och elevråd är ett sätt att respektera … det här med demokratin … de får sin röst 

hörd genom elevrådet, och får upp saker till rektorn. 

Erika Ström, lärare vid Montessoriskolan 
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Förutom klassråd och elevråd behandlas Montessoriskolans likabehandlingsplan av mentorer 

och klasslärare i klassituationer där de viktigaste bitarna av planen förklaras för eleverna. 

Ström berättar vidare att skolan har temadagar och rollspel, där de tränar på vad orden i 

likabehandlingsplanen har för betydelse. Planen ska även finnas tillgänglig på skolans 

webbplats, men Ström berättar att den inte finns där under stundande intervju. 

Informanten vid Heliås skola berättar att de går igenom sin likabehandlingsplan under en 

värdegrundsvecka som äger rum en gång om året, men de kopplar tillbaka till planen nästan 

varje vecka. Precis som Montessoriskolan jobbar eleverna vid Heliås skola med planen genom 

övningar och stationer där de får ta ställning i olika frågor. Sådana övningar sker både under 

en heldag på höstterminen och varje vecka då mentorsgrupperna träffas. Att diskutera 

innehållet i planen och göra övningar med eleverna menar informanten vid Heliås skola är 

viktigt. 

Det är ju de som gör den … praktiskt. Vi har skrivit den, hur den ska vara. Men de ska ju vara 

med och agera i den och efter de regler vi har. 

Informant, lärare vid Heliås skola 

 

Heliås skola har även planen tillgänglig på sin webbplats, något som informanten säger är 

viktigt eftersom den ska finnas tillgänglig för både elever och föräldrar på internet. 

 

Föräldramöten, skolråd och utvärdering av dokumentet med eleverna är sätt som 

Bosvedjeskolan använder för att kommunicera planen till eleverna. Eva Lundmark vid 

Bosvedjeskolan säger att eleverna ges möjlighet till inflytande och delaktighet efter ålder och 

mognad. Lundmark berättar vidare att det har förts en diskussion i skolans nolltoleransgrupp 

om hur planen ska kommuniceras på ett sätt som eleverna förstår. 

Vi har faktiskt funderat på om vi ska göra en … bearbetning av likabehandlingsplanen för att 

kunna prata med eleverna. 

Eva Lundmark, rektor vid Bosvedjeskolan 

 

Även Kristna skolan oasen använder sig av elevråd och enkäter för att få elevernas åsikter om 

likabehandlingsplanen. Karl-Erik Lundin menar vidare att om eleverna tycker att någonting 

fattas i planen så lägger de till det. Eleverna ges också tillfälle att ge sina reaktioner på 
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likabehandlingsplanen när de tillsammans reviderar planen med eleverna över en overhead i 

klassrumsmiljö. Vidare tas den även upp på föräldramöten och finns tillgänglig på skolans 

webbplats. 

Brisson vid Engelska skolan berättar att elever får inflytande i likabehandlingsplanen genom 

elevrådet där de pratar om olika delar av handlingsplanen samt går igenom den under 

utvecklingssamtal med både föräldrar och elever. 

 

Att även involvera föräldrar i kommunikationen om likabehandlingsplanen är en beskrivning 

som återkommer under intervjun med Södermalmsskolans rektor. Hon berättar att de 

kommunicerar planen under föräldramöten på hösten. Med eleverna kommunicerar de planen 

på många sätt, bland annat under klassråd, elevråd, via skolans webbplats, en broschyr, årliga 

enkäter och en värdegrundsvecka där de lyfter planen genom olika aktiviteter. 

 

Sahlén på Södermalmsskolan förklarar vidare att de har anpassat den broschyr de skickar hem 

med barnen för att de lättare ska kunna förstå innehållet och ta till sig den. Att anpassa formen 

för kommunikationen är något som återkommer i flera av informanternas beskrivningar. 

Tegström vid Skönsmons skola förklarar att planen behöver tydliggöras för eleverna, då den 

har ett språk som kan vara svårt för barnen att förstå. För att planen ska bli lättare för eleverna 

att ta till sig, menar Eva Lundmark vid Bosvedjeskolan att konkreta exempel behövs. Heliås 

informant sammanfattar det med att säga: 

Att ge en åttaåring en sådan här [plan], det ger liksom ingenting … man måste göra det mer 

praktiskt för att de ska förstå. 

Informant, lärare vid Heliås skola 

 

5.1.3 Skolpersonalens kommunikation om mobbning och e-mobbning 

Förutom på Heliås skola är e-mobbning ett problem som någon gång dykt upp på de 

respektive skolorna. Informanten på Heliås beskriver att e-mobbning kan vara svårt att 

upptäcka eftersom de inte har möjligheten att se vad eleverna skickar för sms eller vad de 

skriver till varandra på Facebook. Vidare beskrivs det av informanten som ett problem de är 

medvetna om och att de måste lära sig hur man agerar och kommunicerar. E-mobbning 

diskuteras inte särskilt mycket på Heliås skola eftersom de inte gör någon distinktion mellan 

mobbning och e-mobbning, men om det ska diskuteras så sker i det i så fall i arbetslaget. Att 
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samarbeta med föräldrarna i frågan om e-mobbning är dock viktigt enligt informanten på 

Heliås eftersom man kan behöva hjälpa dem att lära sig också.  

 

På Sundsvalls Montessoriskola har e-mobbning diskuterats i likabehandlingsteamet under 

hösten 2012 och även tagits upp med eleverna på temadagar, men är enligt Ström något som 

de är väldigt dåliga på eftersom den typen av mobbning sker i det dolda. På grund av den 

okunskap som de anser sig ha rörande e-mobbning har de nu bokat in sig på föreläsningar 

som behandlar ämnet. Erika Ström berättar att de inte har någon koll på vad som skrivs på 

exempelvis Facebook och att de heller inte har något förbud mot mobiltelefoner, vilket kan 

resultera i en väldigt tillåtande miljö för e-mobbning. 

Alltså vi har ju öppet för kränkningar kan man säga, fast vi hoppas ju att det inte är så. 

Erika Ström, lärare vid Montessoriskolan 

 

Vidare säger hon att e-mobbning inte lyfts bland lärarna utan att de istället diskuterat problem 

ifall det uppstått. I likhet med de andra skolorna framhåller även Lundmark att det kan vara 

svårt att få vetskap om detta om det inte händer på skolan. Dock har de lyft problematiken 

med mobiltelefoner på skolrådet tillsammans med elevernas föräldrar. På skolan i Skönsmon 

så har skolpersonalen också bara lyft ämnet då det varit aktuellt.  

 

Yvonne Sahlén på Södermalmsskolan anser att det är svårt att göra någonting åt e-mobbning. 

Hon berättar vidare att det står skrivet i skollagen att skolan inte är ansvarig ifall det händer på 

fritiden, men att det som händer på fritiden kan komma att påverka det som händer i skolan. 

Om det skulle komma att påverka vad som händer i skolan säger Sahlén att hon då är skyldig 

att agera. Denna åsikt är återkommande även hos informanterna vid Kristna Skolan Oasen, 

Internationella Engelska Skolan och Bosvedjeskolan. Eva Lundmark vid Bosvedjeskolan 

säger så här: 

Även om man gör det [e-mobbas] hemma så blir det en skolfråga till slut. Så vi säger inte att 

‘det där får ni lösa hemma’ utan vi försöker hjälpa till så gott vi kan. 

Eva Lundmark, rektor vid Bosvedjeskolan 

 

Kommunikationen mellan medarbetarna på Skönsmons Skola rörande mobbning sker oftast i 

Stödgruppen som har möte en gång i månaden. Internationella Engelska Skolan å andra sidan 

kommunicerar nonstop om mobbning, bland annat på personalens måndagsmöte som sker 
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veckovis. Mycket av kommunikationen mellan medarbetarna sker genom dokumentation av 

incidenterna säger Rektor Pascal Brisson. Efter dokumentationen går frågan vidare till en 

speciell grupp som tar hand om problemet och delar upp arbetet dem mellan. Karl-Erik 

Lundin på Kristna Skolan Oasen berättar att de kommunicerar om mobbning och e-mobbning 

under ett kollegium som de har varje vecka, och på Heliås Skola diskuteras mobbning i en 

speciell grupp som kallas för trygghetsgruppen. I den sitter rektor och personal, men det 

yttersta ansvaret ligger alltid på rektorn säger informanten. I övrigt kan det hända att det 

diskuteras på arbetslagsträffar. 

Det är nog inte så jättestora diskussioner som vi har. 

Informant, lärare vid Heliås Skola 

 

På Södermalmsskolan har de ett speciellt team som jobbar med värdegrundsfrågor och som en 

gång i månaden träffas för att prata om mobbnings- och värdegrundsfrågor tillsammans med 

skolans rektor. Sahlén, rektor på skolan, säger att olika saker behöver aktualiseras under olika 

tider på året och att de därför lyfter det kontinuerligt. När teamet sedan har diskuterat 

tillsammans med rektor tar de med vad som sagts ut i arbetslagsträffarna som möts en timma 

varje vecka. Värdegrund och mobbning är något som ska lyftas regelbundet på 

arbetslagsträffarna, men Sahlén tror inte att det lyfts riktigt varje vecka. Det som sagts på 

träffarna tas i sin tur tillbaka till teamet för värdegrundsfrågor, så att det hela tiden går fram 

och tillbaka. Så här sa Rektor Yvonne Sahlén om den interna kommunikationen: 

Ska man prata om mobbning så ska det ju finnas en systematik. (...) Fram och tillbaka ska det 

gå ... jag ser det som någonting som måste hålla på hela tiden. Vi blir aldrig färdiga med det 

här arbetet utan måste hela tiden kommunicera uppdraget. 

Yvonne Sahlén, rektor vid Södermalmsskolan 

 

Bosvedjeskolan kommunicerar mycket om mobbning internt, bland annat i personalrummen 

eller genom snabba och spontana samtal. Eva Lundmark, rektor på Bosvedjeskolan, tar upp 

att hon lägger ut allmän information på webben som hon kallar Rektorn informerar. Utöver 

detta beskriver hon att de kommunicerar via arbetsplatsträffar, medarbetarsamtal och att 

dörren till hennes kontor oftast står öppen om någon vill komma in och prata med henne. 

Lundmark lägger till att den interna kommunikationen präglas av mycket samtal och 

förväntningar på att hon som rektor ska förstå, utan att någon egentligen säger något. Hon 

beskriver vidare att de också har ett så kallat elevhälsoteam som består av rektor, 
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skolsköterska och specialpedagoger som lyfter frågor rörande mobbning i skolan. I övrigt 

kommunicerar lärarna även med varandra om vad de ser i respektive klasser och vad man kan 

göra för att stödja och hjälpa vissa klasser eller grupper.   

 

På Montessoriskolan berättar Erika Ström att de har arbetslagsträffar varje vecka där de tar 

upp mobbning och diskuterar ifall det har hänt något speciellt på skolan sedan sist. Ström 

framhåller vikten av direktkontakt när det handlar om den interna kommunikationen och att 

man tar det direkt. De tar kontakt med varandra via mejl också, men viktiga element som 

exempelvis betoning och kroppsspråk går då enligt Ström förlorat. Alla medarbetare har 

varsin bok som de skriver upp ifall de har sett någonting bland eleverna i. Detta för att de ska 

kunna komma ihåg det till kommande arbetslagsträff och så att alla ska bli informerade om 

allt så att de kan hålla koll. Erika Ström säger så här om den interna kommunikationen: 

Det spelar ingen roll vad du gör om inte alla pedagoger är lika involverade i det. Det spelar 

ingen roll hur mycket jag och de i mitt team brinner för att jobba med likabehandling om 

ingen annan är intresserad. 

Erika Ström, Lärare vid Montessoriskolan 

 

5.1.4 Skolpersonalens kommunikation om mobbning och e-mobbing med eleverna 

Det viktigaste är faktiskt att vi gör det ständigt, alltid och aldrig ge upp. 

Eva Lundmark, rektor vid Bosvedjeskolan 

 

På frågan om de har pratat något med eleverna om e-mobbning kan rektorn på 

Södermalmsskolan inte svara på, hon säger att det i så fall kan ha hänt i klassrummen utan att 

hon känner till det. Rörande mobbning i allmänhet anser hon dock att det är viktigt att stärka 

barnen. Både genom att informera om hur de ska göra ifall de blir utsatta och även att de ska 

kunna känna att de kan vända sig till de vuxna för hjälp, vilket också nämndes av informanten 

på Heliås Skola. 

 

Lundin på Kristna Skolan Oasen uppger att de har haft incidenter med e-mobbning som kom 

att påverka skolan. Han säger att de inte kan förbjuda användandet av sociala medier och 

teknik på skolan, men att de kan vara varnande. Kristna Skolans husmor är inne då och då och 

kollar av vad eleverna skriver till varandra över Internet och ibland bjuder de in föreläsare 
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som kan komma och prata med eleverna. Dock lyssnar inte barnen i den utsträckning som 

man skulle önska säger Lundin.  

 

Pascal Brisson på Internationella Engelska Skolan säger lite skämtsamt att de är experter på 

ämnet e-mobbning på grund av närliggande händelser. Han nämner även att de förebygger e-

mobbning genom att prata om det med eleverna på det schemalagda ämnet Livskunskap samt 

genom att ta in föreläsare från exempelvis polisen. Läraren Ann-Sofi Tegström vet å andra 

sidan inte av att de kommunicerar med barnen om e-mobbning. I så fall ska det vara genom 

en broschyr som de har som eleverna får ta med sig hem eller eventuellt i klasserna, men hon 

är inte riktigt säker. 

 

Bosvedjeskolan har ett absolut film- och fotoförbud men har inte diskuterat e-mobbning med 

eleverna. Eva Lundmark, rektor på skolan, beskriver i likhet med Lundin att hon inte tror på 

att förbjuda digital teknik utan hellre på att det ska läras ut av lärarna till eleverna. 

Man måste lära sig hantera det. Det är ju viktigare än att man förbjuder det. 

Eva Lundmark, rektor vid Bosvedjeskolan 

 

Beskrivningarna av hur mobbning och e-mobbning kommuniceras mellan elever och 

skolpersonal i de undersökta skolorna varierar. På Skönsmons Skola börjar förebyggandet av 

mobbning redan i första klass genom att eleverna tränas en gång i veckan i något som de 

kallar emotionell och social träning. Vilket kan innefatta allt från drama till 

samarbetsövningar rörande mobbning. En broschyr som tar upp och förklarar ämnet skickas 

även ut till eleverna vid läsårets början.  

 

När mobbning kommuniceras med eleverna på Internationella Engelska Skolan så görs det på 

bland annat utvecklingssamtalen tillsammans med elevernas föräldrar, på fritids (Junior 

Club), på den schemalagda Livskunskapen, samt i elevrådet och klassrådet. Men de har också 

en antimobbningsvecka varje år efter jul som är vigd åt att lyfta frågor inom ämnet och 

föreläsare som tas in då och då.  

 

På Kristna Skolan Oasen, Heliås och Södermalmsskolan arbetar de med Kamratstödjare. 

Rektorn på Kristna Skolan Oasen uttrycker att eleverna som är med i Kamratstödjarna ska 

fungera som tjallare, men på ett positivt sätt genom att berätta för lärarna om det är någonting 
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som har hänt. I likhet med Internationella Engelska Skolan har även Kristna Skolan Oasen 

temadagar, livskunskap och föreläsare. Mobbning på Kristna Skolan Oasen tas upp genom 

muntlig kommunikation, i klassrumssituationer och genom pappersdokument, säger Lundin. 

Han berättar vidare att de anpassar kommunikationskanalerna och säger: 

Det är olika vägar, men målet är detsamma … 

Karl-Erik Lundin, rektor vid Kristna Skolan Oasen 

 

Yvonne Sahlén berättar att Södermalmsskolan har tryckt upp en lightversion av sin 

likabehandlingsplan för att ha som grund när de behöver prata med barnen om mobbning. 

Detta för att ge dem kunskap om vad det är för något. De har en anställd på skolan som har 

avsatt tid för att jobba med frågor rörande mobbning och som anpassar sina åtgärder utifrån 

vad det är som har hänt eller hur klasserna ser ut eftersom vissa klasser kan behöva mer stöd 

och förklaring än andra. Sahlén säger att kommunikationen rörande mobbning varierar under 

årets gång. De försöker både läsa, prata och göra saker tillsammans så att det ska passa de 

olika individerna. De har flera olika temaveckor som behandlar ämnet mobbning, bland annat 

en värdegrundsvecka och en vecka då barnkonventionen lyfts bland eleverna. 

Trygghetsvandringar runt skolans område och enkätundersökningar genomförs där barnen får 

komma med åsikter, kill- och tjejsnack samt värderingsövningar är några aktiviteter som äger 

rum under skolåret.  

När man tänker på hur barn lär sig så har de olika sätt för att lära sig, en del tar in genom att 

lyssna, en del tar in genom att läsa och andra behöver göra (...) vi försöker arbeta på olika 

sätt, med olika medel. 

Yvonne Sahlén, rektor vid Södermalmsskolan 

 

Sahlén på Södermalmsskolan framhåller vikten av att finna forum och arenor för eleverna att 

diskutera och Bosvedjeskolans rektor betonar vikten av delaktighet och demokrati i arbetet. 

 

På Bosvedjeskolan lyfts mobbning bland elever under klassråd och elevråd där läraren är 

länken ut i klassen. De arbetar med ett material som kallas för Livsviktigt med tillhörande 

övningar som har med kommunikation och relationer att göra. Fadderverksamhet finns på 

Bosvedjeskolan för att få barnen att lära känna varandra och på så sätt förebygga mobbning. 

Lundmark anser att förekomsten av mobbning minskar om man tar med barnen i arbetet så att 

de får känna att de har inflytande. 
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Man måste konkretisera och göra det praktiskt med eleverna för att  

det ska bli (...) tydligt, det går inte att bara informera om det. 

Eva Lundmark, rektor vid Bosvedjeskolan 

 

Sundsvalls Montessoriskola arbetar med något som heter kompissamtal varje vecka. Under 

kompissamtalen får eleverna själva berätta för sina klasskamrater om händelser som har varit 

positiva eller negativa under veckan som gått rörande relationerna de har till varandra. Då ges 

barnen möjlighet att själva ta upp och diskutera. En dag om året har även de en temadag där 

skolpersonalen försöker reda ut begreppen rörande mobbning tillsammans med eleverna i alla 

åldrar. Klassråd och elevråd är andra forum där eleverna kan komma till tals och 

uppmärksamma de vuxna om det är någonting som de vill lyfta. Rollspel, elevgjorda 

planscher, filmer, en postlåda där eleverna anonymt kan lämna lappar ifall det hänt någonting 

samt en återkommande enkät om trygghet ingår i Montessoriskolans arbete mot mobbning. 

 

Heliås Skola jobbar också med enkäter som ett sätt att låta eleverna komma till tals. Eleverna 

får träna på konfliktlösning och lyssna till föreläsningar som behandlar mobbning. Heliås 

skola kommunicerar även med sina elever via något som de kallar för loggböcker. Loggboken 

fraktas av barnen mellan hemmet och skolan och i den skriver elever, lärare och föräldrar för 

att kommunicera med varandra. Informanten berättar att personalen tänker mycket på att göra 

kommunikationen praktisk för barnen så att de ska förstå genom bland annat dramaövningar 

och ställningstaganden. De försöker lägga kommunikationen på elevernas nivå vilket 

resulterar i mycket historier, berättelser och prat. Heliås informant menar att det viktigaste är 

att kommunikationen är levande och tydlig och att man utöver att prata med eleverna om hur 

man ska bete sig på skolan även tar upp hur man beter sig på Internet.  

 

5.2  INNEHÅLLSANALYSER 

5.2.1 Skolpersonalens kommunikation om likabehandlingsplanen  

Kristna Skolan oasens likabehandlingsplan tar upp att planen ska gås igenom med 

skolpersonalen under en informationsdag, och i samband med denna ska planen även 

revideras. Planen uttrycker ett mål som handlar om att all personal på skolan ska veta om 

planen samt göra den aktuell genom att alltid använda den. 
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Att planen ska hållas aktuell är något som återkommer i Heliås likabehandlingsplan. Där 

uttrycks att likabehandlingsplanen ska vara ett levande dokument som är känt av alla på 

skolan, vilket är två av Heliås mål som kan relateras till hur planen ska kommuniceras. Det 

beskrivs även att planen ska gås igenom med personalen och att det är rektorn som ska 

informera ny personal om den.   

 

All skolpersonal på Internationella Engelska Skolan ska jobba för att skolan följer det som 

står i planen, där skolans biträdande rektor arbetar kontinuerligt med att förverkliga den i 

skolan. Personalen ska informeras om likabehandlingsplanen genom en introduktion när de 

börjar arbeta på skolan och planen ska tillämpas ständigt samt revideras av elevhälsoteamet 

varje år under en konferensdag. 

Skolpersonalen på Sundsvalls Montessoriskola ska revidera planen innan skolorna börjar och 

den ska sedan tas upp under morgonmöten, konferenser och arbetslagsmöten under året.  

 

I Bosvedjeskolans likabehandlingsplan uttrycks ett mål om att skolans personal både ska veta 

om samt använda sig av planen kontinuerligt. Planen tar upp att skolans personal ska 

kommunicera om den genom att sätta sig in i den, reflektera över den och diskutera dess 

innehåll. Genom APT och föreläsningar ska likabehandlingsplanen implementeras och 

förankras hos arbetslagen. Planen uttrycker att det ligger på skolans Nolltoleransgrupp att 

följa upp planen. 

 

All skolpersonal ska vara medveten om skolans handlingsplan enligt Södermalmsskolans 

plan. Detta är även ett av deras mål, det vill säga att samtlig personal ska känna till den. 

 

I Skönsmons skolas likabehandlingsplan beskrivs litteraturkvällar som det forum där skolans 

personal berör och diskuterar ämnen som likabehandling. Det framkommer dock inte i själva 

planen om dokumentet i sig diskuteras bland skolans personal.  

 

5.2.2 Skolpersonalens kommunikation om likabehandlingsplanen med eleverna 

I Kristna Skolan Oasens handlingsplan finns flera mål formulerade som handlar om att 

kommunicera likabehandlingsplanen. Målen handlar om att göra planen känd för både skolans 

alla elever och lärare, samt att få eleverna delaktiga i arbetet. Planen beskriver vidare hur 
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eleverna ska göras delaktiga och att deras medvetenhet om innehållet ska ökas genom en 

informationsdag. Eleverna ska enligt planen få tycka till om innehållet genom elevrådet.  

 

Internationella Engelska Skolans likabehandlingsplan tar upp att skolans elever ska 

informeras om planen genom en kortare version. De får sedan lämna synpunkter på den 

genom en anonym enkät som genomförs varje år.  

 

Att göra likabehandlingsplanen känd för samtliga elever, är även ett av Södermalmsskolans 

mål. De gör innehållet i planen tydligare för eleverna genom att använda sig av en elevversion 

av likabehandlingsplanen.  

 

Eleverna vid Bosvedjeskolan ska ges tillfälle att sätta sig in i likabehandlingsplanens innehåll 

och dess betydelse, och planen tas upp med eleverna under elevråd och utvärderas av eleverna 

under enkäter.  

 

Precis som i Bosvedjeskolans plan uttrycker Heliås likabehandlingsplan att skolan ska 

utvärdera planen genom att eleverna får komma med synpunker. Kamratstödjare och 

trygghetsgruppen ska diskutera planen genom att utvärdera den och alla på skolan ska känna 

till den och få kunskap om den under genomgångar.  

 

Sundsvalls Montessoriskolas likabehandlingsplan beskriver att planen ska förankras hos 

eleverna genom två temadagar under läsåret, under klassråd och elevråd, elevhälsoträffar samt 

genomgångar och repetitioner för klasserna. Den ska även finnas tillgänglig på skolans 

webbplats samt i varje klassrum och för att eleverna lättare ska förstå innehållet förtydligas 

det för eleverna av en pedagog. 

 

Att gemensamt diskutera tas upp i Skönsmons skolas likabehandlingsplan samt att 

diskussioner ska ske genom klassråd, trädråd och elevråd. Genom de olika råden och enkäter 

ska eleverna få möjlighet att påverka planen. I planen uttrycks det också att skolpersonalen 

ska kommunicera planen tydligt till eleverna.  
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5.2.3 Skolpersonalens kommunikation om mobbning och e-mobbning  

I de analyserade skolornas likabehandlingsplaner som ligger till grund för skolornas 

kommunikationsarbete rörande mobbning och e-mobbning återfinns definitioner av vad 

begreppen mobbning och/eller diskriminering och kränkande behandling är hos alla skolor 

förutom i Internationella Engelska Skolans handlingsplan. E-mobbning benämns i flertalet 

handlingsplaner, om än inte med just det ordet. E-mobbning beskrivs i 

likabehandlingsplanerna hos Kristna Skolan Oasen, Skönsmons Skola, Heliås Skola och 

Södermalmsskolan, medan Bosvedjeskolans-, Internationella Engelska skolans- och 

Montessoriskolans likabehandlingsplaner inte nämner mobbning via elektroniska verktyg.  

 

På Kristna Skolan Oasen ska man målinriktat, och långsiktigt kommunicera och verka för 

goda relationer samt skapa förståelse. Skolpersonalen på Kristna Skolan Oasen beskriver i 

likabehandlingsplanen att de har uppmärksammat brister i kommunikationen mot mobbning 

och därför måste bli bättre på att tillsammans uppmärksamma även små nyanser av 

diskriminering. Personalen utbildas kontinuerligt inom mobbningsfrågor genom föreläsningar, 

litteratur och personalkonferenser. Likabehandlingsplanen uttrycker även att de ska dra nytta 

av varandras erfarenheter. Personalen samtalar regelbundet kring aktuella elevärenden genom 

rapporter och utvärderingar.  

 

I Internationella Engelska Skolans likabehandlingsplan beskrivs kommunikationen som något 

som ska vara regelbunden via informella eller informella samtal, vilka kan ske spontant eller 

icke spontant. All personal informeras om vem de kan vända sig till gällande frågor rörande 

mobbning och skolans mentorer träffas regelbundet för att avhandla och diskutera den sociala 

situationen på skolan. Skolledningen ansvarar för att personalen regelbundet utbildas om 

mobbning under bland annat särskilda arrangemang och föreläsningar.  

 

På Montessoriskolan i Sundsvall finns ett Likabehandlingsteam bestående av personal som 

enligt likabehandlingsplanen regelbundet träffas för att diskutera det förebyggande arbetet 

mot mobbning och aktuella ärenden i skolmiljön. Ämnet mobbning tas regelbundet upp på 

konferenser och morgonmöten och utöver träffarna kommunicerar personalen genom 

information på webben samt via diverse dokument. Likabehandlingsplanen uttrycker 

kommunikationen som något som ska präglas av samverkan, kontinuitet och diskussion.  
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På Skönsmons skola ges skolans personal under skolåret tillfällen att tillsammans reflektera 

kring normer och relationer i den egna verksamheten. De utbildas inom ämnet vid 

återkommande litteraturkvällar med tillhörande diskussioner och kommunikationen om 

mobbning ska vara regelbunden och långsiktig i syftet att skapa goda relationer bland alla. 

 

Frågor rörande mobbning ska enligt Heliås skolas likabehandlingsplan behandlas under 

personalmöten en gång i veckan. Planen tar upp att det ska finnas tydliga regler som ska 

hjälpa både personal och elever att känna sig trygga, vilket arbetslagen ska ansvara för. Frågor 

relaterade till mobbning ska beröras under föreläsningar för personalen och målet är att all 

personal på skolan ska veta vem som ska kontaktas vid mobbning eller kränkande behandling. 

 

På Bosvedjeskolan beskriver likabehandlingsplanen att kommunikationen ska präglas av 

återkoppling, mening, fördjupning och reflektion. Långsiktiga mål för kommunikationen, så 

som att all personal veta vem som kontaktas vid fall av mobbning, uttrycks även i 

dokumentet. Likabehandlingsplanen tar även upp hur personalen ska utveckla ny kunskap 

inom området mobbning, vilket sker genom att skolan tar in föreläsare samt specialutbildar 

skolans Nolltoleransgrupp.  

 

För att kommunicera rörande mobbning har Södermalmsskolan ett trygghetsteam, där en 

person från varje arbetslag samt specialpedagog och en kontaktperson från Friends diskuterar 

skolans främjande arbete en gång i månaden. Kommunikationen i likabehandlingsplanen 

uttrycks som något som ska ske rutinmässigt och ständigt vid exempelvis möten. Frågor 

rörande mobbning tas exempelvis upp kontinuerligt med skolans personal under konferenser, 

fortbildningsdagar, arbetslagsmöten och arbetsplatsträffar. Målet med kommunikationen är att 

skapa ett gemensamt förhållningssätt i verksamheten.  

 

5.2.4 Skolpersonalens kommunikation om mobbning och e-mobbning med eleverna 
 

Kristna Skolan Oasen har upptäckt en brist i arbetet med e-mobbning och utvecklar därför 

ämnet livskunskap för att kunna få med e-mobbning i kommunikationen med eleverna. 

Genom årliga undersökningar och kamratstödjarverksamhet tas eleverna med i 

kommunikationen och arbetet gällande mobbning och skolans klimat. De utvalda 
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kamratstödjarna utbildas inom ämnet regelbundet genom handledning, och på skolans elevråd 

samt klassråd ges eleverna möjlighet att kommunicera med varandra och skolans personal om 

saker som rör ämnet. Kommunikation med elever sker även genom elevenkäter där eleverna 

kan delge problem som framkommit, och under höstterminerna på Kristna Skolan avsätts en 

heldag där lagar och regler tas upp av skolpersonalen med syftet att göra dem delaktiga i 

arbetet. Likabehandlingsplanen beskriver även en anpassning av kommunikationen utifrån 

målgruppens behov.  

 

På Internationella Engelska Skolan informeras alla elever av skolpersonalen om vem de ska 

vända sig till gällande frågor som berör mobbning. Enligt planen ska kommunikationen gå 

från ledning ner till enskild elev. Det är mentorerna på skolan som klargör skolans normer för 

eleverna, och skolledningen ansvarar för att eleverna regelbundet utbildas om mobbning 

under lektioner, mentorstimmar, särskilda arrangemang och föreläsningar. Skolpersonalen ska 

även fungera som förebilder för eleverna genom sina handlingar. I likhet med Kristna Skolan 

Oasen förekommer även elevråd på Engelska Skolan där en antimobbningsgrupp ingår.  

 

Elevenkäter och möten varje månad med elevråd och kamratstödjare tar Heliås skolas 

likabehandlingsplan upp som kommunikationsvägar för frågor rörande mobbning med 

eleverna. Målet är att alla elever ska veta vem de ska vända sig till om de blir mobbade eller 

kränkta, samt att de ska vara delaktiga i arbetet kring ämnet. Planen beskriver att alla på 

skolan ska känna till vilka regler som gäller. Under läsåret görs kommunikationen bland 

skolans elevgrupper praktisk genom samtal om mobbning med skolans personal vid 

värderings- och empatiövningar, tjej- och killsnack samt andra aktiviteter som 

temaarbeten.  Elever deltar även i en årlig enkät som behandlar ämnesområdet mobbning. 

 

Under höstterminen på Montessoriskolan planeras årets kommunikation till eleverna utifrån 

en analys av tidigare års arbete. Ett resultat av detta var exempelvis att starta upp temadagar 

två gånger per läsår som planeras av eleverna, för eleverna, där likabehandling tas upp. Varje 

år besöker likabehandlingsteamet skolans klasser för att informera och tydliggöra vilka som 

ingår i teamet, vilket också tydliggörs ytterligare genom fotografier på likabehandlingsteamet 

som är uppsatta i skolan. Ämnet tas kontinuerligt upp på klassråd och elevråd och 

värdegrundsfrågor kommuniceras och diskuteras i klasserna på olika sätt baserat på ålder.  

 

Eleverna på Skönsmons skola ges under året återkommande tillfällen att tillsammans 
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reflektera kring relationer och värderingar vid exempelvis klass- och elevråd. De utbildas 

även i vad mobbning är. Eleverna deltar också i samlingar, enkätundersökningar och 

diskussioner som berör ämnet. Skolans likabehandlingsplan tar vidare upp att skolpersonalen 

på ett tydligt sätt ska visa för eleverna att kränkande behandling inte accepteras i 

verksamheten. Varje år går skolans personal igenom regler och värdegrund med eleverna, och 

de tränas socialt och emotionellt av lärarna. Kommunikationen från skolans personal ska 

anpassas och förenklas ifall det behövs. En karta har exempelvis satts upp för att visualisera 

kommunikationen rörande skolgården för eleverna.  

 

Även i Bosvedjeskolans likabehandlingsplan beskrivs det att eleverna tränas socialt och 

emotionellt. I planen beskrivs att det är skolans Nolltoleransgrupp som jobbar med att 

tydliggöra om trakasserier och diskriminering för eleverna. Genom aktiviteter baserade på 

individuella gruppers behov görs kommunikationen praktisk genom olika värderingsövningar. 

Enligt planen ska eleverna även göras aktiva i det förebyggande arbetet, hur framgår dock 

inte.  

 

I Södermalmsskolans likabehandlingsplan beskrivs det att eleverna ska vara delaktiga i 

skolans arbete med värdegrundsfrågor, som i sin tur ska förankras genom gemensamma 

aktiviteter. Eleverna är delaktiga i det främjande arbetet genom klassråd, elevråd och genom 

arbetet med kamratstödjare. Planen tar upp att samtal med elever om värdegrundsfrågor ska 

ske ständigt och ta plats genom elevhälsosamtal, enkäter, skolans kvalitetsredovisning samt de 

olika råd som nämnts ovan. För att göra frågor relaterade till mobbning aktuella för eleverna 

används olika metoder och material. De är årligen med i Barnrättsveckan och har 

gemensamma aktiviteter i skolan. Varje klass formulerar egna mål för arbetet med 

värdegrunden och det förebyggande arbetet sker på regelbunden basis.  

6. ANALYS  

I följande stycke presenteras en analys av resultatet.  

6.1 INFORMANTINTERVJUER 

6.1.1 Skolpersonalens kommunikation om likabehandlingsplanen 

Kommunikation kan enligt teorin ta både indirekta- och direkta vägar, där den direkta 

kontakten är personlig och den indirekta är opersonlig (Strid, 1998:39). Både direkta och 
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indirekta kommunikationsvägar går att urskilja i informanternas beskrivningar. De vanligaste 

sätten som informanterna beskriver att personalen kommunicerar med varandra om själva 

likabehandlingsplanen, är genom att ha den tillgänglig på webbplatser samt behandla den 

under möten och konferenser. Att möten och digitala kommunikationsvägar är vanliga i 

organisationer bekräftas av Forssell och Ivarsson Westerberg, som förklarar att intern 

kommunikation via datorer eller möten hör till de mer vanliga formerna (Forssell, Ivarsson 

Westerberg, 2007:128). De direkta vägarna med personlig kontakt för att kommunicera om 

likabehandlingsplanen bland skolpersonalen, sker utifrån informanternas beskrivningar 

genom träffar, när planen revideras, under introduktioner samt möten. Utifrån detta går det att 

tyda att de använder kanaler både för att sprida information och för att kommunicera genom 

att exempelvis mötas. Att digitala kanaler är lämpliga för spridning av information medan 

möten möjliggör dialog, är något som bekräftas av Simonsson. Hon menar att de olika 

kanalerna fungerar olika bra beroende på vad som ska förmedlas. Om det exempelvis behövs 

feedback är direkt kontakt bäst, medan information om arbetet ska ske rent operativt fungerar 

bra i exempelvis dokument (Simonsson, 2006:20–21). De olika kanalerna som uppges av 

informanterna tyder alltså på att de använder olika kanaler vid olika tillfällen beroende på vad 

som ska kommuniceras. Vissa saker måste tas på möten medan det vid andra tillfällen kan 

vara allt för tidskrävande att mötas. 

Flera av informanterna beskriver rollen som likabehandlingsplanen har för kommunikationen 

mellan skolpersonalen. Dokumentet har enligt flera informanter en viktig roll för 

kommunikationen då den bland annat behövs för att aktualisera olika frågor, fungera som ett 

stöd i arbetet samt för att de ska ha något att luta sig mot eftersom arbetet skulle bli otydligt 

utan det. Dessa beskrivningar kan kopplas till teorin om att samordning av kommunikationen 

kan ske genom reglering, det vill säga en nedskriven beskrivning av hur ett visst arbete ska 

genomföras utifrån instruktioner och rutiner, och att instruktionerna är nedskrivna är vanligt 

förekommande (Forssell, Ivarsson Westerberg, 2007:62–63). Då flera av informanterna ser 

dokumentet som ett viktigt stöd i kommunikationsarbetet, kan det tyda på att dokumentet 

fyller en viktig funktion och behövs för att skolorna ska ha en grund att stå på i det 

kommunikativa arbetet. 

Dock visar resultatet att flera informanter anser att det inte går att endast luta sig tillbaka på 

dokumentet. Som exempel säger Eva Lundmark från Bosvedjeskolan att det inte räcker med 

att bara ha en plan. Pascal Brisson från Internationella Engelska Skolan beskriver att den å 

ena sidan är bra för att personalen ska få en överensstämmande bild av hur skolan ska jobba, 
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men att han tror att många skolor lutar sig för mycket på själva dokumentet. Teorin säger att  

om instruktionerna är enkla krävs det oftast ingen vidare förklaring, men när det är någonting 

svårare som ska kommuniceras behövs dialog för att budskapet ska betyda något och få någon 

verkan (Simonsson, 2006:7). Att informanterna beskriver att dokumentet är en bas och ett 

stöd i arbetet, men att det krävs mer än att endast luta sig tillbaka på det, tyder på att deras syn 

överensstämmer med Simonssons om att likabehandlingsarbetet kräver mer än att 

kommuniceras genom ett dokument. 

Att kommunicera om kommunikationen i sig är viktigt om det finns en vilja att få till 

tvåvägskommunikation i praktiken (Heide, Johansson, Simonsson, 2005:113). Erika Ström 

från Montessoriskolan är den enda informanten som uttryckligen beskrev att skolan behöver 

kommunicera mer om själva likabehandlingsplanen bland personalen. Åsikten om att det 

finns ett behov av och en betydelse i att prata om planen går dock att urskilja bland flera av 

informanternas beskrivningar, då deras beskrivningar innehåller uttryck som handlar om att 

prata, lyssna och att kommunicera om planen. Detta är något som Simonsson bekräftar, då 

hon menar att dialog behövs för att kunna få en gemensam uppfattning (Simonsson, 2006:6-

7). Informanternas beskrivningar kan således tolkas som att det finns en vilja hos 

informanterna att kommunicera om kommunikationen genom att prata med sina medarbetare, 

och att dialog som kommunikationsform är viktigt. 

6.1.2 Skolpersonalens kommunikation om likabehandlingsplanen med eleverna 

I samtliga informanters beskrivningar av kommunikationen mellan skolpersonal och elev, 

nämndes ord som informera, diskutera och kommunicera. Det framkom av intervjuerna att 

skolorna använder olika kommunikationsvägar för att behandla sina likabehandlingsplaner. 

Det som var tydligast genomgående i beskrivningarna från informanterna var att eleverna 

skulle få vara med och göras delaktiga i att diskutera planen. Klassråd och elevråd var två av 

de vanligaste formerna för diskussion i beskrivningarna, men även dialog i klassituationer var 

vanligt förekommande. Detta kan kopplas till ett meningsskapande synsätt, där 

kommunikationen är till hjälp för att skaffa en slags gemensam referensram kring 

likabehandlingsplanen och dess innehåll (Simonsson, 2006:6-7). Detta kan i sin tur visa på att 

skolorna är medvetna om vikten av dialog och diskussion för att skapa förståelse och mening 

bland eleverna gällande likabehandlingsplanens innehåll. 

 

Något som återkom i intervjuerna är att informanterna även uttryckte en vilja att få eleverna 
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att förstå innehållet i likabehandlingsplanerna. Som exempel beskrev Eva Lundmark från 

Bosvedjeskolan att skolan diskuterat hur planen ska kommuniceras på ett sådant sätt som 

barnen kan förstå, och Yvonne Sahlén från Södermalmsskolan berättade att de anpassat sin 

likabehandlingsplan för att eleverna lättare ska kunna greppa innehållet i den. Som Simonsson 

tar upp är det av stor vikt att anpassa budskapet så att målgruppen, i det här fallet eleverna, 

kan ta till sig det (Simonsson, 2006:3). Med utgång ur teorin får exemplen med 

Bosvedjeskolan och Södermalmsskolan illustrera det som framkommit från samtliga 

informanters beskrivningar, att skolorna på olika sätt försöker anpassa kommunikationen för 

att eleverna inte bara ska känna till utan även förstå innehållet i likabehandlingsplanerna. 

 

När vi frågade på vilket sätt de kommunicerar likabehandlingsplanen till eleverna, tog flertalet 

informanter upp att de kommunicerar med eleverna genom att informera deras föräldrar via 

föräldramöten och utvecklingssamtal. Det går i linje med teorin om att handlingsplaner 

rörande mobbning även bör kommuniceras till föräldrar, eftersom det kan ha en positiv 

inverkan på eleverna och de regler som är fastställda i planen (Kowalski, Limber, Agatston, 

2008:130). Att skolorna använder föräldrarna som ett kommunikationsverktyg för att nå 

barnen i arbetet med likabehandlingsplanen, samt behöver deras hjälp för att skapa förståelse 

om planen hos eleverna, tyder på att planen är någonting som behöver kommuniceras 

likvärdigt i flera olika kanaler.  

6.1.3 Skolpersonalens kommunikation om mobbning och e-mobbning 

Återkommande beskrivningar hos informanterna på Heliås, Bosvedjeskolan och 

Montessoriskolan är svårigheterna i att upptäcka just e-mobbning. Det går att koppla till 

teoriavsnittet då denna form av mobbning kan vara problematisk att upptäcka, då det även 

sker utanför skolans väggar (Kowalski, Limber, Agatston, 2008:127). Utbildning rörande 

mobbning och e-mobbning, eller i vissa fall brist på utbildning i ämnet, nämndes under ett 

flertal av intervjuerna. En vilja att lära sig hur personalen ska agera och kommunicera har 

gjort att flera skolor tagit in, eller ska ta in, föreläsare utifrån. Det styrks av Forssell och 

Ivarsson Westerberg, som menar att utbildning i ämnet är av stor vikt ifall skolor vill 

förebygga mobbning och e-mobbning (Forssell, Ivarsson Westerberg, 2007:129). Genom 

utbildning kan skolpersonal få en gemensam definition, vilket är viktigt för att skapa en 

gemensam utgångspunkt hos personalen samt kännedom om onlinebeteende och teknikens 

betydande roll (Kowalski, Limber, Agatston, 2008:127, 129). Att genom föreläsningar och 
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utbildningar lära sig mer om ämnet tyder på att de studerade skolorna försöker skaffa en 

gemensam referensram samt lära sig mer om e-mobbning och hur det ska kommuniceras, 

vilket ligger i linje med ett förebyggande arbete.  

 

Kommunikationen rörande mobbning är enligt informanterna fördelade på olika personer eller 

team i verksamheten, vilket enligt teorin är vanligt i en organisation och tyder i detta fall på 

att skolorna genom ett gemensamt arbete mer effektivt försöker nå sina mål (Bruzelius, 

Skärvad, 2004:25–27). Att överlåta diskussionen om mobbning och e-mobbning till olika 

arbetsgrupper som informanterna beskriver är vanligt för att slippa blanda in alla verksamma i 

detaljfrågor (Forssell, Ivarsson Westerberg, 2007:128–129). De olika teamen som finns på 

skolorna för att arbeta mot mobbning möts regelbundet för att tillsammans kommunicera, 

samtala och diskutera fram och tillbaka där olika arbetsgrupper görs delaktiga. Dessa 

beskrivningar av hur den interna kommunikationen bedrivs går att koppla till Simonssons 

beskrivningar av dialog och meningsskapande (Simonsson, 2006:6-7, 46). Den typ av 

kommunikation som Palm (2006:14) beskriver, den dubbelriktade kommunikationen, ligger 

enligt informanternas svar till grund för kommunikationen om mobbning. Detta går även att 

koppla till Lindgren som menar att tvåvägspåverkan är effektivt om man vill undvika 

missförstånd (Lindgren, 2012:151–152). Dock är inte alltid direkt kommunikation i form av 

personlig kontakt det mest effektiva sättet att kommunicera i en organisation enligt Strid 

(1998:39), vilket visade sig under informantintervjuerna då de internt även kommunicerar via 

dokumentationer av incidenter i exempelvis loggböcker som på Montessoriskolan för att 

informera alla. Detta bekräftas av Lindgren som beskriver att kommunikation genom sådana 

kanaler kan tyda på envägspåverkan (Lindgren 2012:151–152). Sådan information kan dock 

lämpa sig bra i organisationer när det inte behövs dialog utan spridning av ett visst budskap 

(Simonsson 2006:20–21).  

 

Trots informanternas övergripande syn på att dessa frågor ska diskuteras och samtalas om 

framkom det under intervjuerna att e-mobbning aldrig har lyfts bland lärarna på en av 

skolorna, samt att mobbning på en annan skola ska tas upp på en träff som sker veckovis men 

att det inte gör det. I syfte att förebygga så bör ämnet diskuteras, bland både elever och 

personal, det räcker alltså inte att det finns nedskrivet i en handlingsplan (Kowalski, Limber, 

Agatston, 2008:129). Men att diskutera ämnet kan vara svårt då e-mobbning enligt teorin kan 

innefatta så mycket (Coyne, Monks, 2011:214). Att just detta är en svår fråga benämns av i 

stort sett alla informanter, vilket enligt teorin kan tyda på det faktum att personal inte alltid 
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lägger märke till situationer av e-mobbning i brist på kunskap om vad det är för något 

(Kowalski, Limber, Agatston, 2008:46). Enligt informanternas beskrivningar kommuniceras 

det lite om e-mobbning vilket kan kopplas till ovan nämnda teori och kan tyda på att det finns 

lite kunskap om vad e-mobbning är. 

6.1.4 Skolpersonalens kommunikation om mobbning och e-mobbning med eleverna 

Att inte bara utbilda eleverna i hur man beter sig på skolan utan även online, förs på tal av 

informanten på Heliås skola, vilket ligger i linje med ett enligt teorin förebyggande arbete mot 

e-mobbning (Kowalski, Limber, Agatston, 2008:127). Dock är inte denna syn genomgående i 

alla informantintervjuer då man på Bosvedjeskolan inte har informerat skolans elever om vad 

e-mobbning är eller som på Skönsmons skola där informanten inte vet om e-mobbning 

kommuniceras med eleverna. Ann-Sofi Tegström, lärare på Skönsmons skola, säger att det i 

så fall ska ha skett via en broschyr som de skickar hem med barnen. Detta kan tyda på att 

begreppet inte är särskilt integrerat genom kommunikation i alla skolor. Integration av 

begreppet i både handlingsplaner och i klassrummen ligger i linje med ett förebyggande 

arbete mot e-mobbning och kräver enligt teorin inte särskilt stor ansträngning (Slonje, Smith, 

Frisén, 2012:5). Att som Skönsmons skola skicka ut en broschyr till eleverna tyder på att 

synen som ligger till grund för deras kommunikation om mobbning är överföring, och detta 

eftersom eleverna får information om mobbning av skolan via en kanal, som i detta fall en 

broschyr där de förväntas ta till sig budskapet (Simonsson, 2006:6). I ett sådant fall kan man 

säga att skolan bortser från att eleverna kan tolka budskapet på olika sätt vilket tas upp i teorin 

(Heide, Johansson, Simonsson, 2005:32). En sådan kommunikation kan i sin tur enlig 

Simonsson medföra att skolan inte når ut med budskapet till eleverna (Simonsson, 2006:6). 

Kopplat till teorin kan skolan, om de har en sådan förenklad syn på kommunikation, tro att de 

når ut till barnen utan att de faktiskt gör det (Heide, Johansson, Simonsson, 2005:34; Axley, 

1984).  

 

Internationella Engelska skolan i likhet med många av de andra skolorna diskuterar dock 

ämnet med både elever och föräldrar under utvecklingssamtal, på schemalagda lektioner, 

genom föreläsare samt vid en årlig temavecka. Genom detta möjliggör skolorna för dialog, 

något som enligt teorin i sin tur bidrar till förståelse, vilket behövs om skolorna vill att 

budskapet ska få någon betydelse hos eleverna (Simonsson, 2006:7). Men även om 

verksamheterna strävar efter att uppnå dialog, så visar teorin att man inte alla gånger uppnår 
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det (Heide, Johansson, Simonsson, 2005:113). 

 

Att anpassa både det aktuella budskapet och kommunikationsvägarna utifrån mottagarna 

framförs av de flesta informanterna, något som återfinns i teorin (Alpsten, 1994:23). Karl-Erik 

Lundin, rektor på Kristna Skolan Oasen, pratar exempelvis om att kommunikationsvägarna är 

olika, men att det slutgiltiga målet är detsamma. Att anpassa, som många skolor gör då de 

förenklar broschyrer, gör kommunikationen praktisk genom exempelvis dramaövningar och 

temadagar, är något som enligt teorin är av stor vikt för att budskapet ska få någon mening för 

eleverna (Simonsson, 2006:3). Att på detta sätt fördela, variera och upprepa budskap minskar 

enligt teorin risken för att eleverna i detta fall ska tappa intresset och att chansen för 

skolpersonalen att nå fram till eleverna ökar (Simonsson, 2006:41). Anpassning och 

långsiktigheten är enligt Alpsten (1994:89) nyckeln vid kommunikation, vilket tas upp av 

många av informanterna. Informant Eva Lundmark säger till och med att det viktigaste är att 

de gör det ständigt, alltid och att de aldrig ger upp.  

 

Att kartlägga genom att exempelvis genomföra enkätundersökningar med eleverna, som 

många informanter nämner, gör att skolorna erhåller kunskap om sina elever (Simonsson, 

2006:32–33). Utifrån detta kan de formulera rätt typ av budskap och använda medier som är 

meningsfulla för dem (Palm, 2002:29). Detta kan tolkas som att skolpersonalen försöker nå 

fram till eleverna. Informanten på Heliås beskriver kommunikationen som något som måste 

läggas på elevernas nivå och att de genom berättelser kan få eleverna att förstå. Enlig teorin är 

detta ett väl fungerande redskap för att exempelvis kommunicera värderingar som kan vara 

svåra för eleverna att förstå (Simonsson, 2006:42).  

 

Att ta med eleverna i arbetet mot mobbning som Eva Lundmark på Bosvedjeskolan nämner, 

ligger helt i linje med teorin då en ledares uppgift delvis går ut på att göra organisationens 

medlemmar delaktiga så att de kan förstå och relatera till ämnet (Simonsson, 2006:11–12). 

Lundmark säger att hon tror att elevernas inflytande minskar förekomsten av mobbning. Att 

skolorna tar sig tid att gemensamt diskutera verksamheten med eleverna gör enligt teorin att 

de kan få eleverna att känna ett ansvar (Bergman, 1995:15).  Så även om det tar längre tid att 

inbegripa eleverna kan det vara fördelaktigt att avsätta den tiden vilket många skolor uppvisar 

att de gör.  
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Att endast jobba med e-mobbning i arbetslaget tror inte informanten på Heliås skola är 

tillräckligt, elevernas föräldrar kan enligt informantens beskrivning behöva hjälp att lära sig 

också. Flera av informanterna nämner även att just e-mobbning är något som faller under 

föräldrarnas ansvar, men kommunikation mellan hemmet och skolan kan enligt Kowalski, 

Limber och Agatston minska förekomsten (Kowalski, Limber, Agatston, 2008:133).  

 

Teorin säger att man bör börja informera om detta relativt tidigt både som lärare och förälder, 

vilket exempelvis Skönsmons skola gör så tidigt som i första klass (Kowalski, Limber, 

Agatston, 2008:185–186). Om föräldrarna, som många informanter nämner, dessutom 

informeras om hur skolan agerar minskar risken att eleverna bryter mot skolans regler, enligt 

teoriavsnittet (Kowalski, Limber, Agatston, 2008:130). Det kan tyda på att skolorna använder 

elevernas föräldrar som en mellanhand när de kommunicerar med eleverna om mobbning. 

 

6.2  INNEHÅLLSANALYSER 

6.2.1 Skolpersonalens kommunikation om likabehandlingsplanen 

I flera av skolornas likabehandlingsplaner kunde kommunikationsmål urskiljas. Kristna 

Skolan Oasen, Södermalmsskolan, Bosvedjeskolan samt Heliås skolas likabehandlingsplaner 

uttryckte att ett mål är att all personal ska känna till planen. Återkommande i planen är att den 

kontinuerligt ska användas, ständigt tillämpas och göras aktuell. Det som dock är svårt att 

tyda är på vilket sätt den kontinuerligt ska användas och tillämpas. Detta går att koppla till 

teoriavsnittet om mål och strategier, där målet är det tillstånd en organisation vill nå och 

strategierna för att nå målet innehåller instruktioner (Abrahamsson, Aarum Andersen, 

2005:170). Utifrån målet att skolpersonalen ska känna till planerna är precisa strategier med 

instruktioner svåra att finna om just hur planen ständigt ska tillämpas för personalen, detta 

skulle kunna tyda på att målen blir svåra att nå. 

Återkommande i flera av skolornas likabehandlingsplaner är att skolpersonalen ska 

informeras om den. Som exempel tar Heliås likabehandlingsplan upp att planen ska gås 

igenom med personalen och att rektorn ska informera ny personal om den. Engelska skolans 

och Kristna Skolan Oasens likabehandlingsplan tar även de upp att personalen ska informeras 

genom exempelvis en introduktion när de anställs på skolan. Att de använder ordval som 

informera skulle kunna tyda på att flera skolor har en förenklad syn på kommunikation 
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(Simonsson, 2006:6). Det skulle dock kunna vara så att skolorna menar kommunikation men 

använder ordet information, vilket kan tyda på att det är kommunikation de menar och att de 

inte kommunicerar enkelriktat. Detta bekräftar Palm, som menar att kommunikation och 

information ofta används med samma betydelse, och att det beror på i vilket sammanhang de 

används i (Palm, 2006: 13,14). 

I flera av skolornas planer går det att urskilja att ledaren har en kommunikativ roll i 

organisationen. Som exempel tar planen upp att det är Engelska skolans biträdande rektor som 

genom ett kontinuerligt arbete jobbar med att förverkliga skolans plan och att Heliås rektor är 

den som ska informera ny personal om den. Den syn på ledarens kommunikativa ansvar som 

skolorna enligt resultaten verkar ha, stöds av Simonsson som förklarar att ledaren ska förklara 

information för organisationens medlemmar genom att skapa förståelse och bjuda in till 

dialog (Simonsson, 2006:11–12). Detta kan tyda på att flera av skolorna har gett ledaren en 

kommunikativ eller informativ roll i verksamheten. 

Utifrån planerna går det att tyda att flera av skolorna har satt upp riktlinjer för hur planen ska 

diskuteras och reflekteras över. Enligt Simonsson är dialog grundläggande för att få 

gemensamma referensramar (Simonsson, 2006:6-7). Att planerna tar upp att personalen ska 

kommunicera genom möten, samt reflektera över och diskutera den tyder på att skolorna 

genom kommunikation vill skapa och upprätthålla en gemensam bild av handlingsplanerna. 

6.2.2 Skolpersonalens kommunikation om likabehandlingsplanen med eleverna 

Återkommande i samtliga skolors likabehandlingsplaner är uttryck som handlar om 

delaktighet, förståelse, förtydligande samt möjlighet att få lämna synpunkter. Ett 

meningsskapande synsätt på kommunikationen med barnen går med andra ord att urskilja ur 

resultatet av innehållsanalyserna, vilket kan kopplas till Simonsson som menar att dialog 

behövs för att budskap ska få mening (Simonsson, 2006:7). Detta kan tyda på att samtliga 

skolor prioriterar dialog över information för att eleverna ska få förståelse för planens 

innehåll. Detta går i linje med teorin om att återkommande samtal är grundläggande för att 

värden och synsätt ska förankras (Heide, Johansson, Simonsson 2005:113).  

 

Att anpassa ett budskap och sätta det i ett meningsfullt sammanhang är enligt teorin viktigt för 

att nå mottagarna (Simonsson, 2006:3). Flera av skolornas likabehandlingsplaner beskriver att 

innehållet i planerna tydliggjorts för att eleverna lättare ska kunna förstå. Planerna har 
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omvandlats av skolpersonalen till kortare och mer lättförståerliga versioner som riktar sig till 

eleverna. Det faktum att likabehandlingsplanerna tar upp att de anpassat kommunikationen för 

att nå eleverna med planernas innehåll och budskap, kan tyda på att skolorna försöker sätta in 

planen i ett för eleverna meningsfullt sammanhang. 

 

Beroende på vad som ska kommuniceras är olika kommunikationsvägar olika bra. 

Grundläggande information passar bra i tryckt form medan feedback är lämpligast genom 

direkt kontakt (Simonsson, 2006:20–21). Skolornas handlingsplaner uttrycker att eleverna får 

ge feedback på planen på olika sätt. I flera fall sker utvärderingen genom enkäter medan andra 

skolor låter eleverna diskutera planen i elev- och klassråd. Utifrån teorin ovan om att 

kommunikationsvägar är olika passande beroende på vad som ska kommuniceras, kan det 

tolkas som att vägarna för eleverna att ge feedback kan påverka lärarnas förståelse av vad 

eleverna säger. Att planerna tar upp att eleverna ges möjlighet att utvärdera planerna på olika 

sätt kan tyda på att det finns en medvetenhet hos skolorna om att de olika 

kommunikationsvägarna ger olika resultat. 

 

6.2.3 Skolpersonalens kommunikation om mobbning och e-mobbning  

I alla likabehandlingsplaner stod det att finna definitioner av mobbning förutom i Engelska 

skolans. Vidare nämndes e-mobbning, eller dess former, i lite mer än hälften av de studerade 

skolornas handlingsplaner. Andelen mobbning på en skola kan enligt Olweus kopplas till 

skolpersonalens synsätt på ämnet (Olweus, 1999:15). Det kan vara av värde att i en sådan plan 

tydligt formulera en gemensam definition av vad det är så att alla i skolan har samma 

utgångspunkt för ett förebyggande arbete (Kowalski, Limber, Agatston, 2008:129). Utifrån de 

analyserade likabehandlingsplanerna ska kommunikationen om mobbning vara 

återkommande och regelbunden mellan skolpersonalen, samt präglas av bland annat 

diskussioner, träffar, reflektion och samtal. Detta kan, genom att koppla till teorin, tyda på att 

meningsskapande ligger till grund för kommunikationen i skolorna (Simonsson, 2006:6-7).  

Återkommande samtal krävs om kommunicerade värden ska få någon effekt i en verksamhet 

(Heide, Johansson, Simonsson, 2005:113). Om skolornas personal får tillgång till rätt 

information kan det dessutom skapa motivation och engagemang i arbetet mot mobbning 

samtidigt som kommunikationen och dialogen får organisationen att gå framåt (Heide, 

Johansson, Simonsson, 2005:17). Att gemensamt diskutera kan dessutom fånga upp tankar 
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och åsikter hos medarbetarna som kan vara relevant för arbetet (Alpsten, 1994:43, 150). Att 

samtliga skolor kommunicerar om mobbning genom team eller arbetsgrupper, kan genom att 

kopplas till teorin, tyda på att skolans värden ges kraft i verksamheten genom delaktighet och 

meningsskapande.  

 

Några av likabehandlingsplanerna tar även upp fortbildning av personalen genom 

föreläsningar eller litteratur. Just utbildning av medarbetare går att koppla till Forssell och 

Ivarsson Westerberg som framhåller att man genom att utbilda kan ge medarbetarna en 

likvärdig kännedom (Forssell, Ivarsson Westerberg, 2007:129). Verksamheten kan med andra 

ord enligt teorin fördelaktigen samordnas genom inlärning (Forssell, Ivarsson Westerberg, 

2007:62–63). Utifrån detta går det att tolka skolornas användande av utbildning som ett sätt 

för dem att kommunicera med varandra.  

Detsamma gäller uppsättningen av mål för kommunikationen som omnämns i flertalet 

likabehandlingsplaner. Att sätta upp mål är enligt teorin ett annat sätt för samordning av en 

verksamhet (Forssell, Ivarsson Westerberg, 2007:62–63). Genom att skolorna formulerat mål 

i sina likabehandlingsplaner, kan de tillstånd som de önskar nå enligt Abrahamsson och 

Aarum Andersen konkretiseras (Abrahamsson, Aarum Andersen, 2005:170). Skolornas sätt 

att sätta upp mål för kommunikationen rörande mobbning i sina likabehandlingsplaner kan 

med andra ord tolkas som ett sätt för dem att samordna kommunikationen i verksamheten.  

 

Engelska Skolans handlingsplan uttrycker att det är skolledningens ansvar att kontinuerligt 

utbilda sin personal i ämnet, vilket tyder på att de i likhet med teorin ger ledaren en 

kommunikativ roll i organisationen (Simonsson, 2006:3). Ledarens kommunikativa roll 

nämns i teorin av Alpsten, som anser att ledarens arbetsuppgifter innebär att möjliggöra för 

dialog och skapa mening och mål hos medarbetarna (Alpsten, 1994:58). Skolledarens ansvar i 

de kommunikativa frågorna framhålls inte i någon annan likabehandlingsplan än i Engelska 

Skolans. Detta skulle enligt teorin kunna tyda på att organisationsledarna har satt låg prioritet 

på kommunikationen för att de många gånger har lite utbildning i kommunikation (Heide, 

Johansson, Simonsson, 2005:20). För att kunna undvika kommunikativa problem i skolorna, 

som exempelvis budskapskrockar, är det av vikt att ledaren organiserar och ger struktur åt 

kommunikationen i verksamheten, vilket likabehandlingsplanerna i sig faktiskt är ett exempel 

på (Simonsson, 2006:15). Genom att de skriver ner rutiner och instruktioner för 

kommunikationen i likabehandlingsplanerna som skolorna har gjort, kan de enligt teorin på ett 
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bra sätt reglera och samordna verksamheten (Forssell, Ivarsson Westerberg, 2007:63). 

 

6.2.4 skolpersonalens kommunikation om mobbning och e-mobbning med eleverna 

I skolornas likabehandlingsplaner går det att finna olika typer av kommunikativa aktiviteter 

som bland annat baserats på analyser av tidigare arbete, ålder och olika behov hos skolornas 

grupper. En sådan typ av kartläggning tyder enligt teorin på att organisationerna planerar sina 

kommunikativa insatser på ett bra sätt (Alpsten, 1994:57). Man kan säga att skolorna genom 

likabehandlingsplanerna kommunicerar om kommunikationen för att kunna anpassa 

insatserna efter den egna verksamheten (Heide, Johansson, Simonsson, 2005:113).  

 

Att kommunikationen har många former står att finna i både teorin och i 

likabehandlingsplanerna (Heide, Johansson, Simonsson, 2005:19) Trots skolpersonalens 

förhoppning om anpassning kan det enligt teorin hända att fel kanaler väljs och att 

kommunikationen därför inte når fram (Palm, 2006:14). Utifrån våra analyser av dokumenten 

tyder dock skolornas olika aktiviteter med eleverna, de anpassade enkäterna och den 

åldersbaserade kommunikationen, på att skolorna i hög grad har anpassat kommunikationen 

och dess kanaler utifrån de aktuella målgruppernas mognad, ålder och skolsituation. 

 

Att formulera mål samt stärka och hålla kommunikationen i verksamheten vid liv är enligt 

teorin ledarens uppgift (Bruzelius, Skärvad, 2004:59). Flera av skolornas 

likabehandlingsplaner uttrycker kommunikativa mål gällande kommunikationen med eleverna 

rörande mobbning. Målen som tas upp i likabehandlingsplanerna är bland andra att begrepp 

och vilka som ingår i likabehandlingsteamet ska tydliggöras för eleverna. Eleverna ska även 

ges möjlighet att kommunicera med varandra och med personalen rörande mobbning samt 

känna till den egna skolans regler. I Skönsmons skolas likabehandlingsplan tas det exempelvis 

upp att skolpersonalen på ett tydligt sätt genom kommunikation ska visa eleverna att 

kränkande behandling och diskriminering inte accepteras, vilket skulle kunna tyda på att de 

ser ledarskap som något kommunikativt. Ansvaret att leda verksamheten samt markera vad 

som är rätt och fel ligger hos ledaren enligt teorin (Lindgren, 2012:165). Att styra och 

kontrollera ligger hos ledaren och inte hos medarbetarna (Blume, Sigling, 1994:24). Kopplat 

till denna studie tyder analysen av likabehandlingsplanerna på att det kommunikativa ansvaret 

ligger hos skolledningen och personalen, och inte hos eleverna.  
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Skolornas likabehandlingsplaner tar på olika sätt upp att eleverna ska göras delaktiga i 

kommunikationen rörande mobbning genom exempelvis klassråd, elevråd och temadagar. 

Vilket ligger i linje med teorin om att ledarens kommunikativa roll är att förklara och göra 

organisationens medlemmar delaktiga (Simonsson, 2006:12).  På det sättet görs eleverna 

delaktiga genom att vara med och planera temadagar för likabehandling. Dessa gemensamma 

aktiviteter tyder på att det finns ett övergripande meningsskapande synsätt på 

kommunikationen om mobbning hos skolpersonalen på de studerade skolorna. 

 

7. SLUTSATS 

I följande stycke besvaras studiens syfte och frågeställningar och en kort summering ges. 

SYFTE 

Syftet med denna studie är att beskriva hur utvalda grundskolor i Sundsvalls kommun 

kommunicerar om mobbning, e-mobbning och sina likabehandlingsplaner internt. 

Hur kommunicerar skolans personal om likabehandlingsplanen med varandra? 

Utifrån informantintervjuerna och innehållsanalyserna kan en övergripande bild av hur 

skolpersonalen kommunicerar rörande respektive skolas handlingsplan urskiljas. Det som 

gick att urskilja var att kommunikationsvägarna varierar, då samtliga skolors kommunikation 

både är direkt och indirekt, samt består av att informera och föra dialog. Många skolor har 

även kommunikativa mål som bland annat innebär att planen ska kännas till av all 

skolpersonal, men hur planen rent praktiskt ska kommuniceras för att personalen ska få 

förståelse om dess innehåll är svårt att tyda baserat på informantintervjuerna och 

innehållsanalyserna. Utifrån informanternas beskrivningar finns det ett behov av att 

kommunicera om handlingsplanerna, samt att kommunikationen ska ske mer frekvent. 

Hur kommunicerar skolans personal om likabehandlingsplanen med eleverna? 

Analysen av informantintervjuerna visade att kommunikationen rörande 

likabehandlingsplanerna med eleverna handlar mycket om att skapa dialog. Detta bekräftas 

även av innehållsanalyserna, där tvåvägskommunikation i de flesta fall prioriteras över 

information. Klassråd och elevråd är den återkommande formen för att kommunicera om 
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likabehandlingsplanen med eleverna. Det är genom dessa som planen förtydligas och 

diskuteras för att göra eleverna delaktiga i likabehandlingsarbetet.  

Att skolpersonalen jobbar med förenklade versioner av likabehandlingsplanerna framgick från 

både informantintervjuerna och innehållsanalyserna. Återkommande är att skolorna på olika 

sätt försöker få eleverna att lättare kunna ta till sig planen. Att skolorna försöker anpassa 

kommunikationen och sätta planen i ett meningsfullt sammanhang tyder på att skolorna vill 

kommunicera på ett sätt där eleverna görs delaktiga. Oavsett om skolorna förenklar 

likabehandlingsplanerna, eller lyfter innehållet under en temavecka, går det att se att samtliga 

skolor försöker kommunicera på ett sätt som anpassats efter eleverna. 

Hur kommunicerar skolans personal om mobbning och e-mobbning med varandra? 

Det som tydligast går att urskilja ur både innehållsanalyserna och informantintervjuerna är att 

samtliga skolor har en speciell grupp som har det huvudsakliga ansvaret för kommunikationen 

rörande mobbning. Gruppen, eller teamet, fungerar i många fall som en länk mellan rektor 

och olika arbetslag, och arbetslagen fungerar ibland även som en länk ut till eleverna. Det går 

med andra ord att se att skolorna har byggt upp kommunikationsvägar för skolpersonalen att 

kommunicera med varandra om mobbning.  

Dock kommunicerar skolornas personal inte alltid genom möten och dialog. Direkt 

kommunikation och möten är inte endast den huvudsakliga metoden för kommunikation. 

Personalen kommunicerar även med varandra genom att använda sig av 

kommunikationsformer där det inte sker någon personlig kontakt. Till exempel genom 

loggböcker. Detta tyder på att dialog i skolorna inte alltid är möjlig eller nödvändig.   

Framträdande under samtliga informantintervjuer var att mobbning, oavsett form, är en svår 

fråga att kommunicera om och att e-mobbning är särskilt svårt att kommunicera om. Vissa 

beskrev att de kan för lite om ämnet, andra hade aldrig haft problem med det. Den 

övergripande bilden utifrån informanternas beskrivningar är dock att det finns en vilja att 

kunna kommunicera om det, men att de inte har nått dit än. I det stora hela har skolorna haft 

fall av e-mobbning, men kommunikationen om e-mobbning är utifrån analysen förhållandevis 

liten. Även i likabehandlingsplanerna är kommunikationen om hur de ska kommunicera om e-

mobbning liten, vilket går att utläsa genom att e-mobbning inte definierades i hälften av dem.  

Hur kommunicerar skolans personal om mobbning och e-mobbning med eleverna? 



 

 
 

54 

Kommunikationen om mobbning går att sammanfatta i att skolpersonalen försöker göra 

eleverna delaktiga genom olika aktiviteter, där budskapen förklaras och anpassas efter 

eleverna. Det som också framgår tydligt är att skolorna försöker kommunicera med eleverna 

på deras nivå och på så sätt ge det kommunicerade budskapet mening hos eleverna. Detta kan 

tyda på att det finns en bakomliggande tanke om att skapa mening, vilket visar sig i de olika 

aktiviteterna.  

I vilken utsträckning skolorna informerar och kommunicerar med barnen om e-mobbning 

varierar kraftigt. Informanternas beskrivningar växlar mellan att å ena sidan inte informera 

alls, till att å andra sidan lära ut lämpligt onlinebeteende till eleverna samt ta in föreläsare. Att 

kommunikationen varierar rörande e-mobbning återfanns också i likabehandlingsplanerna, där 

bristen på definitioner av e-mobbning även där är påtaglig. Därför går det inte att ge en 

enhetlig bild av hur skolorna kommunicerar om just e-mobbning, då de bland annat utifrån 

informantintervjuerna i vissa fall inte själva vet hur de kommunicerar. Resultatet visar att e-

mobbning kommuniceras förhållandevis lite med eleverna i de studerade skolorna. 

SUMMERING 

De sju studerade skolornas kommunikation rörande sina likabehandlingsplaner kan 

sammanfattas i att formen och vägarna för kommunikationen varierar beroende på om 

skolpersonalen kommunicerar med varandra, eller med eleverna. Analysen tyder på att 

skolpersonalen kommunicerar med varandra både direkt och indirekt genom kommunikation 

och information. Kommunikationen om likabehandlingsplanerna med eleverna kan i sin tur 

sammanfattas av dialog och delaktighet.  

Kommunikationen om mobbning präglas av ett meningsskapande synsätt, där dialog och 

förståelse i de flesta fall prioriteras över spridning av information. Detta gäller både 

kommunikationen mellan skolpersonalen och mellan personalen och eleverna. Vidare visar 

resultatet att skolpersonalen kommunicerar om e-mobbning under samma former som de 

kommunicerar om traditionell mobbning. Mängden kommunikation om e-mobbning är dock 

förhållandevis liten i de studerade skolorna bland både skolpersonal och elever, men 

beskrivningarna tyder på att det finns en vilja att kommunicera mer. 
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8. EGNA REFLEKTIONER 

I följande stycke presenteras författarnas egna reflektioner över studien.  

 

Något vi i slutet av uppsatsarbetet pratat om, är att det vore intressant att göra en studie där 

fokus endast ligger på skolornas kommunikation om e-mobbning. Under både 

informantintervjuerna och innehållsanalyserna visade det sig att skolornas kommunikation om 

e-mobbning var liten i förhållande till kommunikationen om traditionell mobbning trots att 

flera av dem hade haft problem med just e-mobbning vilket vi tyckte var utmärkande. 

Enligt våra åsikter var kommunikationen mellan medarbetarna, speciellt gällande 

likabehandlingsplanen, förhållandevis liten och sporadisk jämfört med ansträngningarna som 

skolpersonalen gör när det kommer till kommunikationen med eleverna. Dock kan detta enligt 

oss bero på att studien faktiskt bygger på människor som är väldigt vana att kommunicera 

med barn, och att fokus därför inte hamnar lika mycket på kommunikationen dem emellan. Vi 

anser att skolorna skulle vinna på att anpassa kommunikationen för personalen också så att 

det blir intressant för även dem. 

Vi kan dock inte sammanfatta hur skolorna kommunicerar på ett bättre sätt än att gå tillbaka 

till hur studiens informanter själva beskrev sin kommunikation. Detta gör vi genom två av 

studiens citat: 

Det är olika vägar, men målet är detsamma 

och 

ständigt, alltid och aldrig ge upp 

Slutligen, om vi fick göra studien igen, så skulle vi nog välja att fokusera mer på hur en av 

mobbningens former kommuniceras eller hur likabehandlingsdokumentet implementeras hos 

antingen eleverna eller personalen. Då hade man kunnat gå djupare eftersom studien hade 

blivit smalare. Men det tar vi en annan gång eller hoppas att någon annan blir sugen på att 

undersöka det.  

9.  FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 

 

Vi har fått ett flertal idéer om jämförande studier som berör vår studies ämnesområde. 
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Elevernas uppfattning av kommunikationen kontra skolpersonalens uppfattning, eller 

mängden kommunikation om mobbning och e-mobbning i jämförelse med antalet fall i en 

skola hade varit av intresse att undersöka. En jämförelse av vad handlingsplanerna säger om 

hur kommunikationen ska bedrivas jämfört med hur kommunikationen faktiskt bedrivs är 

ytterligare ett förslag till vidare forskning som går att koppla till vår studie. 

En annan studie som kan behandla den interna kommunikationen i skolmiljö på ett enligt oss 

intressant sätt är om skolledarnas bakgrund och kunskap rörande kommunikation spelar in på 

skolans interna kommunikation.  

 

Att göra fallstudier med kommunikation som huvudfokus på skolor som haft 

uppmärksammade fall om mobbning, som exempelvis fallet om Victor på Rutborgsskolan, 

vore enligt oss av intresse. Att då ta reda på exempelvis vilka förändringar som skett i skolans 

kommunikativa arbete, undersöka vad som gick fel eller titta på kommunikationen före, under 

och efter ett sådant fall är förslag på fortsatt forskning. 

Slutligen vore det intressant att fortsätta studera skolornas sätt att kommunicera, och utifrån 

rådande modeller om effektiv kommunikation undersöka om de kommunicerar på ett 

tillräckligt sätt rörande mobbning och e-mobbning. Kanske är det dags för kommunikatörerna 

att inta skolväsendet? 
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BILAGA 1. INTERVJUMANUAL 

 

Beskriv studien kortfattat och be informanten berätta kort om sig själv. 

 

ÖPPNINGSFRÅGOR 

1) Hur skulle du beskriva kommunikation? 

Vad är kommunikation för dig? 

 

2) Om det är någonting ni behöver kommunicera, hur kommunicerar ni då medarbetare 

emellan? 

Kan du ge ett exempel på hur det kan gå till? 

 

3) Hur ser kommunikationen ut mellan skolpersonal och elever om det är något som behöver 

kommuniceras? 

Kan du ge ett exempel på hur det kan gå till? 

 

 

KOMMUNIKATION OM LIKABEHANDLINGSPLANEN 

4) Kan du berätta om skolans likabehandlingsplan mot mobbning? 

Vad kallar ni planen? 

Var finns handlingsplanen? 

Vilka har tillgång till handlingsplanen? 

När använder ni handlingsplanen? 

 

5) Hur ser du på handlingsplanen? 

Kan du ge ett exempel på något som är bra eller dåligt med den? 

 

6) Hur arbetar ni rent praktiskt med planen? 

När uppdaterar ni dokumentet? 

Hur ser utformandet ut? 

Vilka är med och uppdaterar likabehandlingsplanen? 

 

7) Varför skulle du säga att ni har en handlingsplan mot mobbning? 
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8) Hur kommuniceras handlingsplanen? 

Hur kommuniceras planen till medarbetarna? 

Hur kommuniceras planen till eleverna? 

 

KOMMUNIKATION OM MOBBNING OCH E-MOBBNING 

 

9) Vilka ämnen berör ni när ni medarbetare pratar med varandra om mobbning? 

 Kan du ge exempel på hur den kommunikationen kan se ut? 

 

10) Vilka ämnen berör ni när ni kommunicerar med eleverna om mobbning? 

Kan du ge exempel på hur ni gör då ni kommunicerar med eleverna om detta?  

 

11) Hur ser ni på den nya typen av mobbning, e-mobbning? 

 

12) På vilket sätt kommunicerar ni om e-mobbning på skolan? 

Medarbetare emellan? 

Med eleverna? 

Hur kommunicerar ni förebyggande? 

 

13) Vilka mål har ni gällande kommunikationen kring mobbning? 

Hur har ni tänkt nå dit? 

 

14) Finns det något du vill tillägga? 
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BILAGA 2. UNDERLAG TILL INNEHÅLLSANALYS 

 

KOMMUNIKATION OM LIKABEHANDLINGSPLANERNA 

 

1) På vilket sätt tar skolans likabehandlingsplan upp hur skolpersonalen kommunicerar 

dokumentet och dess innehåll med varandra? 

 

Frågan besvaras genom att i likabehandlingsplanen söka efter beskrivningar som svarar på 

exempelvis vilka kanaler som används, vilka former kommunikationen tar samt hur 

kommunikationen anpassas.  

exempel: likabehandlingsplanen diskuteras i arbetslaget inför revidering.  

 

2) På vilket sätt tar skolans likabehandlingsplan upp hur skolpersonalen kommunicerar 

dokumentet samt dess innehåll med skolans elever? 

 

Frågan besvaras genom att i likabehandlingsplanen söka efter beskrivningar som svarar på 

exempelvis vilka kanaler som används, vilka former kommunikationen tar samt hur 

kommunikationen anpassas.  

exempel: likabehandlingsplanen delas ut till eleverna under första skoldagen. 

exempel: likabehandlingsplanen gås igenom/aktualiseras/behandlas med eleverna 

under en likabehandlingsdag. 

 

KOMMUNIKATION OM MOBBNING OCH E-MOBBNING 

 

3) På vilket sätt beskriver likabehandlingsplanen hur skolpersonalen kommunicerar 

förebyggande om mobbning och e-mobbning med varandra? 

 

Frågan besvaras genom att i dokumentet leta efter beskrivningar av hur kommunikationen 

mellan skolpersonalen rörande mobbning och e-mobbning går till.  

exempel: personal tar del av vad mobbning och e-mobbning är och kommunicerar 

frågan med varandra genom att...  
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4) På vilket sätt beskriver skolans likabehandlingsplan hur skolpersonalen kommunicerar 

förebyggande om mobbning och e-mobbning med eleverna? 

 

Frågan besvaras genom att i dokumentet leta efter beskrivningar i likabehandlingsplanen av 

hur kommunikationen rörande mobbning och e-mobbning med eleverna går till. 

exempel: elever tar del av vad mobbning och e-mobbning genom att diskutera 

likabehandlingsplanen. 

exempel: eleverna tar del av vad mobbning och e-mobbning genom att lärarna 

undervisar i ämnet. 

 

 


