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Abstrakt 
Författare: Nykvist Emma      2021 
Arbetets titel: Betydelsen av professionellas inre resurser och egna erfarenheter i arbetet mot mobbning och utanförskap: en intervjustudie med skolpersonal i finlandssvenska högstadier 
Handledare: Patrik Söderberg 
Opublicerad avhandling för magistersexamen i utvecklingspsykologi Sidantal: 57 
Vasa: Åbo Akademi. Fakulteten för pedagogik och välfärdsstudier 
Projekt KOMPIS ``Kunskap om mobbningsprevention i Svenskfinland´´ 

Syfte: Syftet med denna avhandling är att undersöka hur skolpersonal i finlandsvenska högstadium upplever 
betydelsen av inre resurser och egna erfarenheter för att arbeta mot mobbning.   
Frågeställning: 

1. Hur ser skolpersonalen på betydelsen av sina egna och andras inre resurser i arbetet mot mobbning? 
2. Hur ser skolpersonalen på det att ha egna erfarenheter av mobbning när de arbetar mot mobbning i 

skolan? 

Metod: Metoden som används i avhandlingen är en Interpretativ fenomenologisk analys på basen av kvalitativa semistrukturerade intervjuer som gjorts inom projekt KOMPIS. 

Resultat: Skolpersonalen upplever att både inre resurser och erfarenheter av mobbning inverkar på deras arbete mot mobbning. Inom de inre resurserna har aspekter som att våga se och ta tag i mobbning, att vara omtänksam, att samarbeta inom kollegiet och kollegiets olika roller samt arbets- och livserfarenheter som en inre resurs varit återkommande. Det framkom även att ifall skolpersonal har egna erfarenheter av mobbning bidrar det till en bättre förståelse för de utsatta och en drivkraft att arbeta mot mobbning. 

Diskussion: Slutsatsen är att skolpersonalen har olika inre resurser som påverkar hur de arbetar mot mobbning i sitt arbete, men det viktigaste är att målet bör vara att ha nolltolerans mot mobbning och det viktigaste är att man visar att man bryr sig och är villig att lyssna.  
Erfarenheter av mobbning visar sig inverka på hur skolpersonalen ser på mobbning och hur de brinner för att stödja utsatta. Skolpersonal har stora möjligheter att förbättra skoltrivseln genom att vara en trygg vuxen som tar sig tiden att se eleverna utöver deras yrkesinriktade arbetsuppgifter.  

Nyckelord/sökord: mobbning, mobbningshantering, inre resurser 
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Abstract 
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Project KOMPIS ̀ `Kunskap om mobbningsprevention I Svenskfinland´´ (Knowledge about bullying prevention in Swedish Finland) 

Aim:  The aim of this dissertation is to investigate how the internal resources of upper secondary school staff affect their work against bullying in their work and to investigate whether the school staff's own experiences of having been bullied have an effect on this.  
Question: 

1.    How do school staff view the importance of their own and others' internal resources in working against bullying? 
2.   How do school staff view having their own experiences of bullying when working as an adult against bullying? 

Method: The method used in the dissertation is a qualitative research method with semi-structured interviews conducted within the KOMPIS project. 
Results: School staff experience that both internal resources and experiences of bullying affect their work against bullying. Within the internal resources, aspects such as daring to see and deal with bullying, being caring, cooperating within the college / college's different roles and work and life experiences as an internal resource have been recurring. It also emerged that experiences of bullying contribute to a better understanding of the victims and a drive to work against bullying. 
Discussion:The conclusion is that school staff have different internal resources that affect how they work against bullying in their work. The most important thing is that the goal should be to have zero tolerance for bullying. It is also important for the staff to show that they care and are willing to listen. 
Experiences of bullying seem to affect how the school staff views bullying and how they are passionate about uplifting the vulnerable pupils. 

Keywords: Bullying, anti-bullying work, internal resources, 
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1 Inledning 
 
Hur skall skolpersonal kunna agera på bästa möjliga sätt om en mobbningssituation 
uppstår och kunna stödja eleverna genom hela processen? Institutet för hälsa och 
välfärd (2020) gjorde en undersökning om välbefinnandet bland unga år 2019 och i 
dess statistikrapport 46 framkommer det att ungefär 6 procent av eleverna i årskurs 8 
och 9 upplever att de blir mobbade åtminstone en gång i veckan och att var tredje av 
mobbningsoffren i de högre skolklasserna upplever att mobbningen har fortsatt eller 
blivit värre efter att de har berättat om den för skolpersonalen. Detta är ett förhållande 
som borde ändras eftersom elever behöver stöd även efter att de har vågat ta det stora 
steget att berätta om problematiken.  
Utbildningsstyrelsen beskriver i deras handbok Antimobbningsarbete i skolor och 
läroanstalter (Laitinen et al., 2020) att all personal inom skolorna ansvarar för att 
trygga den psykiska, fysiska och sociala tryggheten hos eleverna. Att ingripa i 
mobbning ingår i undervisnings- och elevvårdspersonalens tjänsteansvar, 
tjänsteansvar betyder även att all skolpersonal skall uppträda korrekt mot eleverna 
samt agera fostrare, undervisare och rollmodell för eleverna. Utbildningsstyrelsen 
beskriver tydliga tillvägagångssätt och verktyg för att förbättra skoltrivseln i skolan 
men denna avhandling fokuserar på hur skolpersonalen upplever sig vara fostrare, 
undervisare och rollmodell för eleverna. Avhandlingens stora frågor är hur 
skolpersonalens egna inre resurser och egna erfarenheter av mobbning inverkar på hur 
personalen ser på och hanterar mobbning i sitt arbete. Dessa frågor besvarades av 
professionell skolpersonal från hela Svenskfinland genom att de blev intervjuade och 
muntligt fick berätta om sina upplevelser ute på fältet inom projektet KOMPIS 
(Kunskap om mobbningsprevention i Svenskfinland) som är gjort inom 
Utvecklingspsykologin vid Åbo Akademi i Vasa. 

Huvudavsnitten i avhandlingen handlar om hur skolpersonalens inre resurser 
inverkar på mobbning och utanförskap i skolan. Dessa inre resurser handlar om att 
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våga se mobbning, våga agera mot mobbning, vilja förbättra elevernas välbefinnande 
genom att vara omtänksam och att våga ta stöd av kollegiet. Dessutom granskar 
avhandlingen hur skolpersonalens egna erfarenheter av mobbning samt 
arbetserfarenheter av mobbning spelar in. 

 
1.1 Centrala begrepp 
I följande stycke presenteras de centrala begreppen inom undersökningen: mobbning, 
att åtgärda mobbning, mobbningsförebyggande arbete och inre resurser. 
 
1.1.1 Mobbning och mobbningsarbete 
 

Eriksson, Lindberg, Flygare och Daneback (2002) skriver i artikeln Skolan - en arena 
för mobbning – en forskningsöversikt och diskussion kring mobbning i skolan att 
begreppet mobbning är svårt att definiera eftersom det saknas en internationell 
terminologi bakom begreppet och begreppet definieras olika. Olweus (1986) definition 
av mobbning är att offret utsätts för negativa handlingar i verbal, fysisk eller gestartad 
karaktär. Dessa negativa handlingar utförs mer eller mindre avsiktligt riktat mot någon 
annan och där medför obehag eller skada (Olweus, 1986, s 8–9).  

Negativa handlingar i verbal karaktär kan handla om uttryck, kommentarer 
eller hot som offret anser vara obehagliga, den verbala mobbningen är mycket vanlig 
eftersom alla uppfattar vi saker olika och det förväxlas lätt med ``en hård jargong´´. 
De fysiska mobbnings handlingarna kan dock inte uppfattas olika eller misstolkas 
eftersom det gäller fysisk kontakt mot offrets vilja t.ex. genom oönskad beröring, 
knuffar och sparkar.  Negativa handlingar i form av gester handlar om grimaser, fula 
gester som utförs med mål att såra offret, det kan till t.ex. handla om att utövaren 
målmedvetet vänder ryggen mot offret med syfte att frysa ut personen. (Eriksson, 
Lindberg, Flygare & Daneback, 2002, s.41–42.)  
Mannerheim barnskyddsförbund (2020) beskriver att fortfarande år 2020 saknas en 
internationell definition om vad mobbning är eftersom det handlar om hur man förstår 
och upplever mobbningen. Det som är gemensamt i definitionerna är dock att ett offer 
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blir upprepade gånger oönskat utsatt av negativa handlingar i form av förolämpningar, 
skada eller diskriminering där offret inte kan försvara eller påverka den kränkande 
behandlingen.  
 Utöver Olweus definition som har sin tyngd på negativa handlingar av verbal, 
fysisk och gestartad karaktär finns även den psykiska mobbningen och 
nätmobbningen, de tar United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization (UNESCO) upp i sin rapport Behind the numbers: Ending school 
violence and bullying (2019) som mycket förekommande former av mobbning i 
dagens samhälle. UNESCO (2019) beskriver psykisk mobbning i deras rapport som 
en maktobalans där offret befinner sig i underläge vilket många gånger sker genom 
psykisk mobbning till exempel genom elaka kommentarer, blickar, miner, hånskratt, 
ryktesspridning, verbala övergrepp, känslomässigt utnyttjande eller social utslagning. 
De beskriver nätmobbning som att en person blir utsatt för negativa handlingar via 
sociala medier i form av till exempel negativa meddelanden, oönskade samtal, 
bilder/videon med kränkande innehåll som skickas eller postas (UNESCO, 2019).  

Paula Larsson (2019) beskriver i sin studie Vardagsvåld, mobbning och 
mobbningsförebyggande arbete i svensk skolkontext (2019) att hantering av 
mobbningproblematik är mycket krävande och att skolor bör ha tillräckliga verktyg 
för det. Inom mobbningsarbetet använder sig många skolor av färdigt utarbetade 
program för att förebygga och hantera mobbning (Larsson, 2019). Larsson (2019) tar 
upp att de målet med mobbningsarbetet är att förebygga vardagsvåld och mobbning i 
skolorna. Många av metoderna som implanteras i skolorna består också av att ha en 
tydlig struktur för agerande vid en mobbningssituation utöver tips för det 
mobbningsförebyggande arbetet (Larsson, 2019). Exempel på handlingsplaner för 
agerande i mobbningssituationer presenteras senare i avhandlingen. 
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1.1.2 Inre resurser 
 

I Johan Hallbergs artikel Hälsofrämjande processer som drivkraft för hållbar 
utveckling (2017) beskrivs inre resurser som individuella färdigheter och egenskaper 
för att kallas resurs så skall egenskaperna och färdigheterna stödja människans 
utveckling av hälsa och välbefinnande i en hälsofrämjande process.  

Christina Gustafsson & Sara Nilsson beskriver inre resurser i artikeln Resurser 
för att orka längre (2009) som en inre kraft som innefattar olika positiva egenskaper 
som hjälper människan att ha kontroll över sitt liv. Gustafsson & Nilsson (2009) 
beskriver också att inre resurser kan likna inre styrkor som är mod, tro, hopp, kärlek, 
ödmjukhet, vänskap, besinning, visdom, tankar, vilja, motivation, uthållighet, 
kreativitet samt förmågan att sätta ord på sina känslor. 

I Hannah Grahn studie Vad är viktigt i bemötandet mellan vårdare och patient? 
(2014) beskriver hon några riktlinjer gällande vårdarens bemötande av patient, vilket 
in denna avhandling skulle motsvara skolpersonalens bemötande av en elev. Grahn 
(2014) beskriver riktlinjer som att kunna sätta patienternas bekymmer i fokus, visa 
hänsyn och respekt samt genuinitet och personlig touch. Med att sätta patienternas 
bekymmer i fokus menar Grahn (2014) att sätta patienten i första hand och hur viktigt 
det är att lyssna på den utsatte för att kunna hjälpa så bra som möjligt. Att visa hänsyn 
och respekt handlar om att acceptera personen för den hen är samt att sprida värme, 
respekt, acceptans, öppenhet, stöd och empati (Grahn, 2014, s.3). Genuinitet och 
personlig touch handlar om att man behöver visa en varm och genuin personlighet 
gentemot den utsatte för att sprida en varm och öppen känsla, det kan bidra till att den 
utsatte vågar öppna upp sig mer (Grahn, 2014, s.4).  

Begreppet inre resurser avses i den här avhandlingen som egenskaper och 
färdigheter som inverkar på skolpersonalens arbete samt vilka egenskaper och 
färdigheter som anses som en resurs när de skall bemöta elever. 
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  1.2 Teoretisk referensram 
 
1.2.1 Lagstiftning om mobbning i Finland 
 

I Utbildningsstyrelsens handbok Antimobbningsarbete i skolor och läroanstalter 
(Laitinen et al., 2020) konstateras att alla barn, i enlighet med FN:s konvention om 
barnens rättigheter (UNICEF,1989) har rätt till skydd och omvårdnad för god välfärd, 
rätt till skydd mot våld, skada, övergrepp, vanvård, försumlig behandling, misshandel 
och utnyttjande. Utifrån barnets rättigheter finns lagar som behöver följas för att barnet 
skall må bra, t.ex. så skall inte skolorna enbart säkra elevernas fysiska miljö utan även 
deras psykiska och sociala säkerhet (Laitinen et al., 2020, s. 13).   

Inom Lagen om grundläggande utbildning (30.12.2013/1267) handlar 29§ 
“Rätt till en trygg studiemiljö” om att skolgången måste vara trygg för eleverna. Lagen 

seger till exempel att på skolan får inte finnas föremål och ämnen som inte är lämpliga, 
att skolan måste ha en åtgärdsplan ifall regler inte följs samt att skolan måste ha en 
ordningsstadga för främjande av mående och ostörda studier, ordningsstadgan skall 
innehålla regler om praktiska arrangemang och gott uppförande som har som mål att 
för att trygga skolgången och, trivseln i skolan. I lagen tas även upp att skolpersonalen 
har en skyldighet att ta tag i problematiken och meddela vidare om trakasserier, 
mobbning och våld till både utövare och offrets vårdnadshavare. 
Brottsofferjouren i Finland RIKU menar att mobbning kan uppfylla kriterier för ett 
brott och ifall mobbningen gör det kan utövaren/gärningspersonen vara straffrättsligt 
ansvarig samt skadeståndsansvarig för sina handlingar. RIKU skriver också att trots 
att utövaren är under 15 år och enligt lag inte kan straffas för brott kan hen bli 
ersättningsskyldig för skadorna som hen har orsakat och om utövaren är över 15 år kan 
hen få en anteckning i straffregistret. Enligt RIKU kan mobbningens brottsrubricering 
vara till exempel ärekränkning, spridande av information som kränker privatlivet, 
olaga hot, identitetsstöld, skadegörelse eller misshandel. RIKU tar även upp att 
mobbningsmål kan vara svåra att utreda för att upplevelserna hos utövaren och offret 
inte alltid stämmer överens med kriterierna för vad som är ett brott är ändå tydliga. 
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Brottsofferjouren RIKU tar även upp specifikt om skolmobbning och hur 
viktigt det är att skolans personal ingriper och tar problematiken på allvar och att alla 
följer skolans planer för dessa situationer, samarbetar med både personal, utövare, 
offer och vårdnadshavare samt vågar ta hjälp att utomstående aktörer t.ex. polisen 
eftersom alla har rätt till en trygg skolmiljö.  

 
1.2.2 Handlingsplaner för hantering av mobbning i skolan 
 

För att skolan skall kunna upprätthålla en trygg skolmiljö förutsätts 
utbildningsanordnaren att göra upp handlingsplaner t.ex. en räddningsplan, 
antimobbningsplan och jämställdhetsplan, detta för att alla inom skolvärlden skall veta 
vilka åtgärder som finns (Finlands Svenska Lärarförbund, 2021). 

I Utbildningsstyrelsens handbok Antimobbningsarbete i skolor och 
läroanstalter (2020) rekommenderas skolor att ha en antimobbningsplan. Laitinen et 
al.  (2020) tar upp att i skolornas egna elevvårdsplaner skall det finnas en 
antimobbningsplan som har som syfte att främja både elevernas samspel och samspelet 
mellan eleverna och de vuxna i skolan. Planen skall handla om hur man förebygger 
och ingriper i mobbning både på skol-, grupp- och individnivå, hur individuellt stöd 
kan ges åt utövare och offer och hur vilka åtgärder som kan vidtas i 
mobbningssituationer. Dessutom skall planen handla om hur man skall följa upp 
situationen, hur samarbetet med vårdnadshavare och andra myndigheter skall gå till, 
hur informationen skall föras vidare till vårdnadshavare och samarbetspartners och så 
skall det också i planen framkomma hur planen regelbundet skall uppdateras och följas 
upp. Utbildningsanordnaren har även skyldighet att övervaka att planen är synlig, följs 
och verkställs. Laitinen et al. (2020) tar upp att planen behöver innehålla konkreta 
tillvägagångssätt, ha en tydlig mobbningsdefinition och vara aktuell i dagens 
skolmiljö.  

Som exempel på en antimobbningsplan kan nämnas Cronhjelmskolans 
(Larsmo) handlingsplan mot mobbning, våld och trakasserier. I den beskriver 
skolkurator Åsa Björnvik (2014) mobbningsåtgärder som ``mobbningsarbetets 
byggstenar´´. Björnviks (2014) ‘’byggstenar´´ handlar om skolans värdegrund, 
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målsättningar, mobbningsdefinition, mobbningsförebyggande arbete, beredskap och 
åtgärdsplan varav de byggstenarna som gäller definitionen om mobbning, skolans 
beredskap och åtgärdsplan för mobbning som är de mest relevanta för denna 
avhandling. 

Den tredje byggstenen, definiering av mobbning, handlar om att det är viktigt 
att skolpersonalen kan sätta sina individuella uppfattningar om vad mobbning är åt 
sidan och följa skolans gemensamma definition och kriterier. Björnvik (2014) skriver 
att ifall skolan enas om en definition av mobbning är det lättare att kunna skilja på vad 
som är en konflikt och vad som är en mobbningssituation. Eftersom mobbningen kan 
variera mycket i form är det viktigt att man har kunskap om hur olika 
mobbningsformer ser ut. 

Den fjärde och femte byggstenarna handlar om beredskap och åtgärdsplan. De 
som jobbar i skolorna behöver känna att de har kollegialt stöd i mobbningssituationer 
och de studerande behöver känna tillit till skolpersonalen ifall en krävande situation 
skulle uppstå. När det kommer till åtgärdsplanen behöver den tydliggöra för 
skolpersonalen hur de skall gå tillväga och agera ifall en mobbningssituation uppstår. 
Det kan handla om att veta hur man skall utreda situationer, när man skall ta mer hjälp, 
när man kan koppla in t.ex. kurator och rektor. Åtgärdsplanen skall innehålla allt från 
hur man skall diskutera problemet till hur man för vidare ärendet till vilka stödåtgärder 
man kan ta till (Björnvik, 2014, s.2.) 

Ett annan exempel på en konkret handlingsplan är Närpes stads Plan för att 
förebygga och ingripa i våld, mobbning och trakasserier i Närpes stad skolor (2020). 
Syftet med planen är att ha riktlinjer för att arbeta mot och med mobbning, men också 
att ge skolpersonalen verktyg för mobbningsarbete. I planen är delarna tre till fem mest 
relevanta för denna avhandling. Del tre handlar om mobbningsförebyggande arbete 
och hur stor roll vuxnas attityder har inom det förebyggande arbetet eftersom de 
vuxnas beteende och sätt att agera överförs lätt till eleverna. Det kan t.ex. handla om 
hur de vuxna agerar förebild angående kommunikation, bemötande och språkbruk. Del 
fyra handlar om hur man skall upptäcka mobbning och hur alla bär ansvaret att 
upptäcka en mobbningsproblematik. I planen tas upp att skolpersonalen behöver vara 
observant, våga se problematiken och varningssignaler samt informera övrig 
skolpersonal om något verkar suspekt. I planen konstateras även att mobbningen kan 
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upptäckas genom enkäter eller i samband med skolhälsovårds besök och att det är 
viktigt eleverna känner att de kan prata med skolpersonalen om man blivit utsatt eller 
märker om någon annan blir det. Del fem handlar om hur skolpersonal skall hantera 
mobbning i form av sju steg, 1) Misstanke/vetskap om mobbning, trakasserier 
uppkommer, 2) Antimobbningsteamet blandas osv. 
Den tydliga strukturer gör att skolpersonalen vet hur de skall agera och man kan säkra 
sig om att alla inom skolan följer samma struktur, Nationella centret för 
utbildningsutvärdering NCU gjorde år 2016 och publicerade år 2018 Utvärdering av 
arbetsro och en trygg lärmiljö inom grundläggande utbildning och 
gymnasieutbildning där utbildningsanordnare, skolor och gymnasier som valts genom 
urval (lärare, elever i årskurs tre och åtta samt studerande på andra årskursen i 
gymnasiet) deltog genom att svara på en enkät. I NCU utvärdering framkommer att 
skolpersonalen är väl medvetna om vilka åtgärder de har angående för ingripande, 
tillrättavisande, tryggande och bestraffning som användes i skolan och hur väl använda 
de är medan eleverna inte hade lika bra kunskap om vilka tillvägagångssätt som gäller 
i skolan. NCU´s utvärdering visade att endast en tredjedel av eleverna upplever att 
skolpersonalen har gett tillräcklig information angående om vilka disciplinära och 
ingripande åtgärder som vid behov kan användas i skolan för att lösa olika 
problemsituationer.  
 
1.3 Tidigare forskning 

 

Följande kapitel presenterar å ena sidan tidigare forskning om förekomsten av 
mobbning i Finland och å andra sidan tidigare forskning om hur professionella tänker 
om betydelsen av inre resurser och egna erfarenheter för att jobba med utsatta 
ungdomar. 
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1.3.1 Mobbningens förekomst bland unga i Finland 
 

I Institutet för hälsa och välfärds enkätundersökning Hälsa i skolan (2017) framkom 
att ca 6 procent av eleverna i årskurs 8 och 9 upplever att de blir mobbade åtminstone 
en gång i veckan. Utbildningsstyrelsen har gett ut en handbok, Antimobbningsarbete i 
skolor och läroanstalter (2020), skriven av Kristiina Laitinen, Sanna Haanpää, Laura 
Francke och Matti Lahtinen och i handboken beskrivs bl.a. skolmobbningens 
förekomst i Finland. Laitinen et al. (2020) skriver att förekomsten av mobbning i 
skolorna i Finland följs upp regelbundet av många internationella enkäter såsom 
WHO:s skolbarnsstudie HBSC, TIMSS-enkäten och Unescos kartläggningar. I 
handboken presenteras också mobbningens förekomst i Finland och enligt 
undersökningen kan det styrkas att mobbning förekommer i ungefär samma 
utsträckning som i de övriga nordiska länderna och Västeuropa (Laitinen et.al, 2020, 
s. 11) Laitinen et.al tar även upp att mobbningen i Finland har minskat enligt enkäten 
Hälsa i skolan och är nu mindre än vad den någonsin har varit under 2000-talet, 
speciellt i årskurserna 8–9. Det framkommer dock fortfarande en stor oro pga. av att 
den kvarstående mobbningen är svår att komma ifrån, den fysiska mobbningen har 
dock minskat men, istället ersatts av eller kombinerats med mer dold mobbning som 
ofta sker via nätet (Laitinen et.al, 2020, s. 11–12).  Laitinen et al. (2020) tar upp att 
den diskriminerande mobbningen är den vanligaste formen där någon eller några 
förminskas och pekas ut av en eller flera utövare. 
Mobbning i olika former är ett problem världen över, United Nations Educational, 
Scientific and Cultural Organization (UNESCO) gjorde en undersökning om 
nätmobbningens förekomst i 30 olika länder med 170 000 respondenter i åldern 13–

24 och sedan publicerades en rapport med titeln Behind the numbers: Ending school 
violence and bullying (2019). Resultatet visade att ca var tredje ung person upplever 
att de har blivit mobbade via nätet (UNESCO, 2019).  
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1.3.1.1 Konsekvenser av mobbning för vuxna 
 

Olweus (1991) beskriver i boken Mobbning i skolan- vad vi vet och vad vi kan göra 
att konsekvenserna av mobbning kan se väldigt olika ut för de offer som har blivit 
utsatta men att det är vanligt att de som blivit mobbade lider av psykiska och fysiska 
besvär långt efter att mobbningen ägt rum.  

Hall (2006) beskriver i sin bok med titeln Solving problems together: A 
psychoeducational group model for victims of bullies att vuxna som har blivit mobbade 
som barn kan lida av depressiva symptom orsakade av mobbningen trots att det är 
många år efteråt. Hall (2006) beskriver att vanlig problematik hos före detta 
mobbningsoffer är att skapa nya sociala band och sedan kunna lita på de nya 
bekantskaperna. Orsaken till detta är ofta en rädsla för att uppleva samma känslor som 
offret upplevt under tiden mobbningen ägt rum, exempelvis en känsla av att bli 
exkluderad eller en känsla av att inte vara tillräcklig (Hall, 2016). 
  
1.3.1.2 Risk-och skyddsfaktorer för mobbning i skolan 
 

Laititen et.al (2020) undersökning visar att minoriteter oftare utsätts för mobbning, 
t.ex. elever med invandrarbakgrund, sexuella minoriteter och elever som är placerade 
utanför hemmet och elever som har inlärningssvårigheter eller behöver särskilt stöd i 
skolan (Laitinen et al., 2020, s. 12). 

Cardella et al. (2020) beskriver i sin publikation med titeln Students’ reasons 

for why they were targeted for in-school victimization and bullying att fysiska 
egenskaper som visat sig vara riskfaktorer för att utsättas av mobbning är vikt, längd 
och utseende. Utöver Laitinens nämnda riskfaktorer om icke fysiska egenskaper så 
nämner Cardella et al. (2020) bland annat etnicitet, socioekonomisk status och religion.  
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Ljungberg (2021) beskriver i boken Mobbning, socialt kapital och välmående 
hos ungdomar att flickor i allmänhet löper större risk att utsättas för mobbning om 
modern har ett kränkande och frånvarande beteende eftersom det kan leda till att 
dottern får en svag emotionell och social förmåga. Pojkar löper i sin tur större risk för 
att bli mobbad om modern begränsar sonen för mycket eftersom det kan leda till att 
sonen får svårigheter att skapa och bibehålla sin status inom sin vänskapskrets 
(Ljungberg, 2021, s.5). Ljungberg (2021) tar även upp depression som en riskfaktor 
eftersom det visat sig att personer med depression ofta har färre vänner vilket i sin tur 
leder till ett svagare socialt stöd.  

Ljungberg (2021) beskriver att de vanligaste skyddsfaktorerna är acceptans, 
god vänskap och socialt stöd, eftersom ifall ett mobbningsbeteende inte accepteras i 
ett socialt sammanhang så formas det inte till en gruppnorm. En stark social identitet 
är en skyddsfaktor mot att bli mobbad, dock kan den sociala identiteten formas till ett 
mobbningsbeteende eftersom personen är rädd för att själv bli ett offer (Ljungberg, 
2021, s.5).  
 
1.3.2 Betydelsen av professionellas inre resurser och egna erfarenheter i arbetet med barn och unga 
 

Studier om hur skolpersonalen upplever sina inre resursers inverkan på deras arbete i 
skolor hittades inte men Hsi-Sheng Wei, James Herbert Williams, Ji-Kang Chen och 
Hsiu-Yu Chang (2010) har genomfört en kvantitativ studie på tolv allmänna skolor i 
Taichung City som ligger i Taiwan och publicerat resultatet med titeln The effects of 
individual characteristics, teacher practice, and school organizational factors on 
students' bullying. I studien deltog 1172 elever i årskurs sex till åtta där de skulle fylla 
i en enkät och svara på frågor angående mående. Wei et al. (2010) anser att lärare har 
en avgörande roll för barns välmående och utveckling samt att en positiv relation 
mellan lärare och elev bidrar till en god hälsa med tanke på självkänsla, 
skolmotivation, känsla av tillhörighet och kamraters acceptans.  Wei et al. (2010) 
resultat visar även att ifall lärare reagerar, samarbetar och engagerar sig i 
mobbningsfrågor minskar risken för att eleverna skall utveckla ett våldsamt beteende, 
som annars är förekommande hos personer som mobbar.  
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 Sara Johansson (2010) har gjort en kvalitativ studie vid namnet Att vara 
hjälparen- en studie av HVB-personals diskurser om sitt arbete där man har intervjuat 
personal på HVB-hem i Sverige (Barn och unga som bor på hem för vård eller boende) 
med syfte att undersöka hur vårdpersonalen upplever sin yrkesroll, och sig själva i 
yrkesrollen vilket i denna avhandling också kan relateras till att vara en ``hjälpare´´ 
inom skolvärlden. I resultatet framkommer att vårdpersonalens egenskaper inverkar 
på skapande av en god relation mellan vårdpersonal och ungdom samt att 
arbetsgruppens utformning och samarbete inverkar på ungdomens tillfrisknande 
(Johansson, 2010). 

I Johanssons (2010) studie framkommer även att respondenterna anser att de 
personliga egenskaperna och inre resurserna är viktigare än utbildningen i arbetet 
eftersom det är med de enskilda goda egenskaperna som ungdomarna nås. Det 
framkommer också att en god relation mellan vårdpersonal och ungdom är det 
viktigaste arbetsverktyget eftersom en god relation kan anses som läkande men, också 
för att det skapar en god grund för att ungdomarna skall våga öppna upp sig och lita 
på vårdpersonalen. I studien framkommer också att ifall vårdpersonalen utstrålar att 
hen bryr sig får hen lättare ett förtroende och redan det kan vara ett stort steg för 
ungdomen att ge någon ett förtroende. Flera respondenter tar upp vikten av att lyssna, 
relatera till, vara empatisk, kunna ``känna in´´ och förstå ungdomen som viktiga 
egenskaper hos vårdpersonal som arbetar med utsatta ungdomar (Johansson, 2010, 
s.17). Studien visar att ifall ett förtroende skapas är ungdomar mer mottagliga och litar 
på att vårdpersonalen har ett gott omdöme, vilket dessutom har visat sig vara en 
effektiv aspekt i ungdomens tillfrisknande (Johansson, 2018, s.17). 

I Johanssons (2010) studie framkommer även det att man inte bör fokusera 
enbart på enskilda egenskaper hos vårdpersonalen utan även på att arbetsgruppen skall 
komplettera varandra och kunna samarbeta. Som vårdpersonal behöver man våga fråga 
varandra och inte försöka klara allting själv både (Larsson, 2010). Det för att man inom 
arbetsgruppen har olika roller gentemot ungdomarna och för att man som vårdpersonal 
skall kunna må så bra som möjligt måste man kunna ventilera i utmanande situationer 
(Johansson, 2010, s. 21–22). Respondenterna i Johansson (2010) studie tar också upp 
att ifall arbetsgruppen tar hjälp från varandra så kan man inspirera varandra och tillföra 
nya synsätt.  
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Larssons (2018) undersökning, Patienters upplevelse av att personal använder 
egna erfarenheter av ätstörningar som en resurs i vårdarbetet, handlar om hur 
patienter upplever att personalens egna erfarenheter av samma diagnos är en fördel 
eller nackdel i sitt arbete. Larsson (2018) gjorde åtta intervjuer av personer som 
genomgår en ätstörningsbehandling och som har erfarenheter av att vårdpersonal som 
själv haft en ätstörningsdiagnos. Undersökningen visar att respondenterna ser både för 
och nackdelar med att vårdpersonalen använder sina egna erfarenheter som en resurs i 
sitt arbete, dock underströk de flesta att fördelarna var fler än nackdelarna.  

I Larsson (2018) studie tog respondenterna upp några specifika fördelar vilket 
var, en djupare förståelse, ett bra bemötande, identifikation och att vara en förebild. 
Larsson (2018) tar även upp några få nackdelar som också kom upp vilket vara 
överidentifikation, självexponering och motöverföring. Samtliga deltagare upplevde 
även att personalen som har egna erfarenheter av ätstörningar har en djupare förståelse 
till patienterna när det handlar om vad patienten känner och tänker samt eventuella 
orsaker. Respondenterna tar också upp att det är en lättnad att inte alltid behöva 
förklara sig utan att vårdpersonalen kan sätta sig in i patientens situation och därefter 
komma med konkreta tips och råd (Larsson, 2018, s. 22). I Larssons (2018) resultat 
angående ett bra bemötande så upplever många av respondenterna att de får ett bättre 
bemötande av personalen om de har erfarenheter av samma diagnos. En inverkan på 
det goda bemötande kan vara att vårdpersonalen själva har suttit i samma sits och vet 
vad man som patient vill höra och inte (Larsson, 2018, s. 24). I Larssons (2018) resultat 
framkommer också att respondenterna inte känner sig förminskade utan blir bemötta 
på ett respektfullt sätt av dem som har egen erfarenhet.  Det goda bemötande kan också 
bero på att de som haft ätstörningsproblematik själv vet hur viktigt det är att bli lyssnad 
på och satt i centrum, resultaten visar att vårdpersonal med egna liknande erfarenheter 
använder sig av sina egna erfarenheter för att kunna identifiera olika patientönskemål 
som skulle kunna ha en negativ inverkan på tillfriskningsprocessen men som ändå hör 
ihop med ätstörningen (Larsson, 2018, s.25). I Larssons (2018) resultat angående 
identifikation framkom det att majoriteten av respondenterna upplever att de kan 
identifiera sig med personal som har egna erfarenheter av ätstörningar eftersom de kan 
relatera till liknande tankar och känslor. Respondenterna tog upp att de både ser upp 
till personalen som har tillfrisknat samt att de lättare tar till sig saker från personal som 
har haft samma svårigheter (Larsson, 2018, s. 25–26). I Larssons (2018) resultat 
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angående att vara en förebild anser samtliga respondenter att de upplever ett hopp av 
att se hur vårdpersonalen som haft det lika jobbigt har tagit sig framåt och kan ha ett 
lyckligt liv. Några respondenter anser också att de inte känner lika mycket skam över 
att prata om sin situation med personal som har varit med om samma sak eftersom de 
inte känner sig lika misslyckade om man berättar det för någon som upplevt samma 
sak (Larsson, 2018, s. 26–27).  

I Larssons (2018) resultat angående överidentifikation anser respondenterna att 
en nackdel kan vara överidentifikation som handlar om att vårdpersonalen drar 
förhastade slutsatser om patientens problematiska situation utifrån vad de själva varit 
med om och hur deras egen sjukdomsbild har sett ut. Bara för att vårdpersonalen har 
haft samma diagnos behöver det inte betyda att problematiken upplevs på samma sätt 
eller ser likadan ut (Larsson, 2018, s.27). En annan nackdel som togs upp i Larssons 
(2018) resultat var angående självexponering som handlar om att då vårdpersonalen 
har berättat om sina egna erfarenheter så har det kunnat ge en negativ inverkan t.ex. 
om vårdpersonalen gått in på mycket detaljer från deras egna sjukdomsbild som sedan 
lett till att respondenterna har fått nya idéer till triggande faktorer. Vårdpersonalen 
behöver ha ett professionellt förhållningssätt och inte förflytta fokuset från patienten 
till sig själva (Larsson, 2018, s.28). Den sista nackdelen i Larssons (2018) resultat var 
motöverföring, vilket handlar om hur vårdpersonalens egna erfarenheter av 
ätstörningar påverkar hur de utformar behandlingen på olika sätt samt att de kan ha 
svårare att ställa högre krav eftersom de själva vet hur jobbigt det är att leva upp till 
kraven.  

Sammanfattningsvis kan det konstateras att mobbningen fortfarande är ett stort 
problem och att fortsättningsvis finns det elever som blir mobbade varje vecka och 
som upplever att mobbningen har fortsatt eller blivit värre trots att eleven har berättat 
om problematiken till skolpersonalen. Mobbning kan ge livslånga negativa 
konsekvenser för den som blir utsatt men det visar sig också att mobbningen kan 
utveckla inre resurser som används som verktyg i arbetet i vuxen ålder. Egna 
erfarenheter av en liknande situation visar sig bidra till en förståelse hos andra som blir 
utsatta vilket också kan vara en god egenskap i arbete med unga inom vården.  Den 
tidigare forskningen visade att de egna erfarenheterna av en liknande situation i nästan 
alla fall ses som en fördel men även några nackdelar kan förekomma i vårdarbetet. I 
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avhandlingen analyseras liknande frågor men inom skolvärlden och hur 
skolpersonalen ser på betydelsen av de inre resurserna och egna erfarenheterna för att 
stödja eleverna.  
 
  1.4. Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna avhandling är att undersöka i vilken mån och på vilket sätt 
högstadieskolpersonals inre resurser och egna erfarenheter av mobbning inverkar på 
deras arbete mot mobbning. På basen av forskningsintresset ställdes följande 
forskningsfrågor:  

1. Hur ser skolpersonalen på betydelsen av sina egna och andras inre 
resurser i arbetet mot mobbning? 

2. Hur ser skolpersonalen på det att ha egna erfarenheter av mobbning när 
de arbetar mot mobbning i skolan? 

 

2 Metod 
 

Materialet för avhandlingen samlades in via semistrukturerade intervjuer inom 
projektet KOMPIS vid Åbo Akademi i Vasa. Nedan beskrivs projektet, hur deltagarna 
har valts ut samt datainsamlingens/studiens trovärdighet, tillförlitlighet, överförbarhet, 
analysmetod och etiska överväganden.  
 

  2.1 Val av metod 
 

Metoden i denna studie är en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer som 
gjordes inom Projekt KOMPIS vid Åbo Akademi i Vasa. En kvalitativ metod var 
passande till denna studie eftersom att man genom de semistrukturerade intervjuerna 
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fick höra hur skolpersonalen upplever, tänker och reflekterar över sig själva i relation 
till sitt arbete. Som Fejes & Thornberg (2020) beskriver i sin Handbok i kvalitativ 
analys bör man sätta teorier åt sidan för att kunna få insynsvinklar utifrån den 
insamlade datan. I användningen av en kvalitativ metod riktar man in sig på att 
identifiera mönster och utveckla teman, begrepp, kategorier eller resonemang som 
bygger på det data man har (Fejes & Thornberg, 2020, s. 28).  

Metodansatsen som används är Interpretativ fenomenologisk analys 
(``interprepretative Phenomenological Analysis´´, IPA) eftersom IPA fokuserar på hur 
människor tolkar och förstår meningsfulla sammanhang och betydelser (Fejes & 
Thornberg, 2020, s.165). IPA-metoden är passande för att få fram en fördjupad 
kunskap och insikt i hur individer upplever en specifik situation, vilket man helst skall 
göra genom semistrukturerade intervjuer baserat på en intervjuguide som är samma 
för varje respondent (Fejes & Thornberg, 2020, s. 168). Fejes & Thornberg (2020) 
beskriver IPA- metodens analysering av datan genom fyra steg som presenteras mer 
ingående i analyskapitlet och där steg två handlar om identifikation av teman, vilket är 
orsaken till att denna metodansats valdes då målet var att utifrån datan hitta de mest 
förekommande aspekterna som berör forskningsfrågorna.  
 

 

2.2 Datainsamling och deltagare  
 

Avhandlingen har sin grund i undersökningen som har gjorts inom projektet KOMPIS, 
KOMPIS står för ”kunskap om mobbningsprevention i Svenskfinland”. Projektet är 

ett forsknings- och samhällsutvecklingsprojekt vid Åbo Akademi i Vasa. Syftet med 
projektet var att samla ihop och sammanställa material från teori och praktik om 
mobbning, skoltrivsel och åtgärder för att uppnå en god skoltrivsel och 
förebygga/hantera mobbning i högstadieskolor. Projektet påbörjades hösten 2019 av 
projektledare Patrik Söderberg och projektkoordinatorn Alexandra Wasberg. Inom 
projektet har jag och några andra magisterstuderande intervjuat högstadiepersonal runt 
om i Svenskfinland, analyserat materialet och presenterat de preliminära analyserna 
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på ett Tänkartalko hösten 2020. Därefter har jag analyserat datamaterialet utgående 
från den här avhandlingens forskningsfrågor.  

Det övergripande syftet med intervjuerna var att få en förståelse för hur 
högstadiepersonal tänker angående skoltrivsel och skolmobbning samt hur de själva i 
sin egna yrkesroll kan påverka för att stärka skoltrivseln. Skolorna fick ett 
informationsbrev (se bilaga 1) där projektets syfte och datainsamlingsmetod 
presenterades och sedan tog projektdeltagarna kontakt till respektive skola för att kolla 
intresse samt planera in intervjutillfällen antingen via e-post eller telefon för att sedan 
utföra intervjuerna endera på plats eller digitalt.  

Intervjuerna gjordes efter en intervjuguide (se bilaga 2) enskilt och spelades in 
med tillåtelse från respondenten med intervjuarens mobiltelefon, för att sedan 
transkriberas och analyseras.  I intervjuerna har respondenterna fått svara utifrån både 
sig själva och hur de jobbar på sin skola angående mobbningsfrågor. Frågorna som 
ställdes i intervjuerna var planerade på förhand (se bilaga 2) men bestod mest av öppna 
frågor, vilket gjorde att respondenterna gav många olika insynsvinklar eftersom 
intervjuerna bestod mycket av fri diskussion. 

Inom projektet genomförde magisterstuderande 38 intervjuer av 
högstadiepersonal runt om i Svenskfinland (i Österbotten, Nyland, Åboland, Åland 
samt en svenskspråkig skola i Uleåborg). Av de 38 respondenterna var det tio 
ämneslärare, elva rektorer, nio kuratorer, en studiehandledare och sju speciallärare. 
Som en av de magisterstuderande som var delaktiga inom projektet gjorde jag totalt 
nio intervjuer i Uleåborg, Österbotten och på Åland. Intervjuerna gjordes mellan 
oktober 2019 och mars 2020.  
 
 
  2.3 Analys 
 

Efter att intervjuerna var gjorda transkriberades all data för att sedan analyseras i 
programmet Nvivo där kategorier skapades. En första preliminär analys gjordes av de 
magisterstuderande som var med i projektet, yrkeskategorierna delades upp våren år 
2020 så att två magisterstuderande hade samma yrkesgrupp. Den preliminära analysen 
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gjordes i par och presenterades för de övriga projektdeltagarna. Därefter skapades en 
gemensam översikt över resultatet som presenterades på en workshop som hölls på 
distans i Åbo hösten 2020 där jag och en annan magisterstuderande presenterade vårt 
resultat samt samlade in feedback online. Efter workshopen valde magisterstuderande 
egna teman och forskningsfrågor för sina avhandlingar. I mitt fall valde jag att fokusera 
på hur skolpersonalens inre resurser och erfarenheter betydelse på hur man ser på 
mobbning och arbetar med mobbning i sitt arbete. Då påbörjades en ny analys av 
materialet utgående från forskningsfrågorna. För min del fokuserade jag särskilt på 
fråga sex i intervjuguiden som lyder: Upplever du att dina egna 
erfarenheter/personlighet inverkar på hur du ser och hanterar mobbning i ditt arbete? 

Utifrån IPA-metoden som beskrivs av Fejes & Thornberg (2020) delades den 
egna analysen in i fyra steg, forskarens första möte med texten, identifikation av tema, 
kluster av överordnade teman och genomförande av översiktstabell. Angående 
forskarens första möte med texten så lästes de transkriberade intervjuerna noggrant för 
att få en överblick samt göra de första anteckningarna (Fejes & Thornberg, 2020, 
s.170). Vilket också gjordes som ett grupparbete inom projektet där resultatet av hela 
datainsamlingen sammanställdes och presenterades inom projektet. I det andra steget, 
identifikation av teman, så lästes transkriberingarna igen och delades in i mindre 
temaområden, detta gjordes både manuellt och med hjälp av Nvivo. Det tredje steget, 
kluster av överordnade teman, handlar om att lista de olika teman som har identifierats 
i olika kluster för att se skillnader och likheter mellan de olika teman för att sedan 
kunna forma några huvudteman (Fejes & Thornberg, s. 171). I den första 
forskningsfrågan om inre resurser så samlades respondenternas svar som berörde inre 
resurser för att sedan analyseras igen och skapa underteman. De underteman som 
valdes baseras på respondenternas mest förekommande aspekter som tagits upp. På 
samma sätt samlades svar på forskningsfråga 2 vilket handlade om egna erfarenheter. 
Det sista steget, genomförande av översiktstabell, handlar om att samla passande citat 
under varje kluster för att sedan kunna skapa en tabell där de slutligt bestämda 
huvudteman är valda och där tabellens syfte är att ge en tydlig bild på textens innehåll 
och struktur (Fejes & Thornberg, 2020, s.172).  Detta gjordes först och främst i Nvivo 
där citaten samlades för att sedan kunna göra en egen tabell som en förklarande inblick 
i resultatets uppbyggnad.  
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  2.4 Trovärdighet, tillförlitlighet och överförbarhet 
 

I Thornberg & Fejes (2020) beskriver i bok Handbok i kvalitativ analys beskriver de 
hur man i kvalitativa studier värderar validitet och reliabilitet på ett lite annat sätt än 
inom kvantitativa studie, där man mäter tillförlitligheten i till exempel siffror. Begrepp 
som beskriver detta inom kvalitativa studier kan vara trovärdighet, tillförlitlighet och 
överförbarhet. Syftet att värdera trovärdigheten och tillförlitligheten i en studie är att 
bevisa hur bra studien har fungerat och dess kvalité. Begreppen trovärdighet och 
tillförlitlighet handlar om hur noggrann, systematisk och väl genomförd kvalitativ 
studien är där tänkande och reflektioner i följd av en kritisk analys (Thornberg & Fejes, 
2020, s.276).  Thornberg & Fejes (2020) tar upp att kvaliteten i en kvalitativ studie kan 
värderas utifrån i vilken utsträckning som studien genomförs i och om den metod som 
används verkligen stöder det som är meningen att undersökas. Trovärdigheten och 
tillförlitligheten kan utvärderas genom att uppnå följande tre kritiska frågor: 
- Är forskningsfrågan (syfte och frågeställningar) lämpliga för kvalitativ forskning? 

- Passar de valda datainsamlings- och analysmetoder som använts med studiens 
syfte och frågeställningar? 

- Hur väl besvarar resultatet forskningsfrågan, alltså studiens syfte och 
frågeställningar? Svarar resultatet på andra frågor än studiens forskningsfråga, 
``glider´´ resultatet bort från forskningsfrågan? (Thornberg & Fejes, 2020, s.274–

275). 
Syfte och frågeställningarna i den föreliggande avhandlingen är lämpliga för 

en kvalitativ studie eftersom frågorna som studien vill ha besvarade kan besvaras 
genom semi-strukturerade intervjuer pga. av att skolpersonalen hade möjlighet att 
reflektera och fritt formulera sig och intervjuaren hade möjlighet att diskutera 
upplevelser med hjälp av följdfrågor. Datainsamlingsmetoden och analysmetoden som 
använts och är också lämpliga metoder eftersom frågeställningarna besvaras bäst 
genom att yrkesprofessionella får fritt formulera sig och uttrycka sig om sina egna 
upplevelser inom skolvärlden. Eftersom denna studie ingår i ett projekt har 
datamaterialet varit större än om studien genomförts på egen hand, vilket samtidigt 
betyder att man har fått svar på många frågor, inkluderat just dessa forskningsfrågor 
som behandlas i denna studie.  
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Bryman & Bell (2017) beskriver överförbarhet i boken Företagsekonomiska 
forskningsmetoder som att forskaren skall göra noggranna redogörelser på vad som 
ingår i studien och efter det skall läsaren kunna bedöma hur överförbara resultaten är 
till en annan miljö. Studien och forskningsprocessen har detaljerat presenterats vilket 
enligt Bryman & Bell (2017) gör att studien blir pålitlig. I resultatpresentationen 
uppges alltid vilken yrkesgrupp som citeras och genom att så många yrkesgrupper 
inom skolan deltagit så bidrar till en bredare bild av skolmiljön.  

 
 

2.5 Etiska överväganden 
 

De etiska övervägandena i denna undersökning har gjorts enligt Vetenskapsrådet 
(2002) fyra huvudkrav för forskningsetiska principer, det vill säga informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet handlar om att de som ingår i undersökningen har rätt att 
veta vad undersökningens syfte är och hur deras information de delger kommer att 
användas i undersökningen, därefter får respondenterna själv välja om de vill vara med 
eller inte (Vetenskapsrådet, 2002, s.7) Detta har beaktats genom att respondenterna har 
blivit informerade om undersökningens syfte och sedan fått ställa upp frivilligt. 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) är det andra kravet, samtyckeskravet vilket 
handlar om att respondenterna har rätt att själva bestämma över sin medverkan vilket 
i denna undersökning har gjorts via e-post till enskilda respondenter och eftersom alla 
respondenter var över 15 år fick respondenterna själva välja ifall de vill ställa upp. 
Respondenterna har också fått möjlighet att avbryta intervjun när som helst utan att 
negativa följder skulle uppstå (Vetenskapsrådet, 2002, s.10) 

Konfidentialitetskravet är det tredje kravet, vilket enligt Vetenskapsrådet 
(2002) handlar om att uppgifter om alla respondenter är anonyma och den enda 
personen som får ta del av dess identitet är den som utför undersökningen. Eftersom 
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det handlar om offentlighet och sekretess är det enbart de som utför undersökningen 
som vet vem respondenterna är och så skall det förbli. 

Det sista kravet är nyttjandekravet vilket handlar om att uppgifterna som 
samlas in enbart får användas för forskningsändamål och får inte användas i icke-
vetenskapliga syften (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14). I Denna undersökning har 
uppgifterna som samlats in av respondenterna endast använts av deltagarna inom 
projektet.  
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3 Resultat 
 

Nedan finns en översikt av resultatets kategorisering (Figur 1) följd av en 
resultatredovisning om respondenternas tankar om hur de upplever att inre resurser 
och tidigare erfarenheter inverkar på hur de arbetar med mobbning. 

 
Figur 1 Resultatets kategorisering 

Resultatet är kategoriserat i två huvudkategorier baserat på de två olika teman som 
studiens frågeställningar baserar sig på dvs. inre resurser och erfarenheters betydelse 
får att arbeta mot mobbning och utanförskap. Under kategorin inre resurser finns 
ytterligare fem kategorier varav några även har underkategorier. Underkategorierna 
inom kategorin inre resurser är att våga se och ta tag i mobbning, omtänksamhet, 
samarbete inom kollegiet/kollegiets olika roller, arbets-och livserfarenheter samt 
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övrigt. Under kategorin erfarenheters betydelser är underkategorierna att kunna förstå 
den utsatte bättre och att uppleva det viktigt att arbeta mot mobbning.  
 

3.1. Inre resurser 
 

Inom temaområdet inre resurser handlar de stora kategorierna i svaren om att våga se 
och ta tag i mobbningen, att vara omtänksam och att samarbeta inom kollegiet. I 
materialet finns även enstaka kommentarer om livs- och arbetserfarenhet som en resurs 
och övriga mindre teman. 
 
3.1.1 Våga se och ta tag i mobbning 
 
3.1.1.1 Förmåga att lyssna på och förstå eleverna 
 

I ett flertal intervjuer framkommer det att den största delen av arbetstiden går till de 
ämnesinriktade eller administrativa uppgifterna och att tiden till att umgås med 
eleverna kan bli knapp. Ändå behöver skolpersonalen ta sig tiden att umgås och prata 
med eleverna för att få veta hur de mår. 

Det är viktigt att vara lyhörd för eleverna, lyssna på eleverna, låt eleverna vara 
delaktiga (Rektor # 9) 

Eleverna behöver få känna att skolpersonalen är villig att lyssna eftersom det är lättare 
för eleverna att våga öppna upp sig och berätta om problematiska situationer. För att 
eleverna skall kunna känna att de kan ta kontakt och öppna upp sig är det viktigt att 
skolpersonalen också tar kontakt med eleverna. Det kan handla om allt från att hälsa i 
korridoren till att ta en elev till sidan och fråga hur hen mår. 

 Mina möjligheter som lärare är stora, bara de att jag ser eleven tar mig 30 
sekunder att hälsa och fråga hur Lisa mår (Påhittat namn). Det kostar heller 
ingenting. Eller att önska eleverna ha en trevlig dag då de går iväg på rast 
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eller att man kan deras namn, de ger dem en känsla av att bli sedda.. de tycker 
jag är viktigt. Nu undervisar jag ju textilslöjd så mitt klassrum ser ju lite 
annorlunda ut och man har en lite mer avslappnad miljö och kan på ett 
naturligt sätt småprata och umgås t.ex. då man hjälper någon sätta tråden i 
symaskinen så kan man passa på att prata lite.. de är roligt. (Ämneslärare # 1) 

Som skolpersonal bör man också beakta gruppdynamiken eftersom det är naturligt att 
vissa elever tar mer plats än andra men, alla har rätt att bli hörda. Då det kommer till 
mobbningssituationer kan det ibland hända att skolpersonalens, mobbningsutövarens 
och offrets syn på situationen skiljer sig från varandra, men då är det extra viktigt att 
vara en god lyssnare och lyssna till speciellt utövarens och offrets syn på saken och för 
en stund sätta sina egna åsikter åt sidan. 

...man ska lyssna på varandra. Och alla ska få komma till tals, man ska få säga 
sin åsikt utan att någon... att har du en annan åsikt så säg den men att låt den 
andra prata till punkt. (Ämneslärare # 6) 
Då behöver man vara lyhörd och också – fast man kanske inte håller med 
eleven att det då är typisk mobbning så...Eller sen då att man [...] man skulle 
ha en massa tips och råd och så här, att man ändå då vågar hålla tillbaka de 
åsikterna och tankarna och lyssna på eleven då (Speciallärare # 4) 
...sen är det ju det här A och O i ett kollegium, att om man inte blir ensam utan 
att man hittar stödet hos varandra (Speciallärare # 3) 
Sedan mer allmänt så tycker jag att det är viktigt att stöda lärarna som 
speciallärare (Speciallärare # 5) 
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3.1.1.2 Mod att se och ta tag i mobbning och utanförskap 
 

Majoriteten av respondenterna tar upp hur viktigt det är att våga se 
mobbningsproblematiken. Samtidigt framhålls att det inte räcker att veta om 
problemet, utan att man även måste våga agera.  

...mod, att våga ingripa, våga säga, och samtidigt vara professionell. (Kurator 
# 1) 

Flera av deltagarna lyfter också fram att ifall vetskap om mobbning har kommit till 
ytan för skolpersonalen måste åtgärder genast läggas in. Ifall en elev utsätts för 
mobbning är hen redan i en utsatt position, då måste hen tas på allvar och åtgärder 
måste ske.  

...Att den där människan faktiskt tar tag i det, att eleverna inte upplever så där 
att de säger någonting och sen händer inte det någonting. Att det är ju som 
värsta. Att lärarna inte liksom tar tag i det eller att skolan inte gör någonting 
åt det, utan nu har man som blottat sig och så, ingenting. (Speciallärare # 2) 

Det handlar inte om att endast ha kunskap om handlingsplaner, åtgärdsplaner och 
regler utan flera av deltagarna lyfter också fram att det handlar om att skolpersonalen 
själv måste ha viljan att ta tag i problemet. Som tidigare nämnt anser de flesta av 
respondenterna att det är viktigt att se och agera, men gör alla det är frågan? 

Jag är en människa som aldrig går förbi, jag stannar. Är de någon som ser 
ledsen ut är det någon som säger något fult.. jag tar alltid i tu. Jag märker att 
det inte är okej. Det tror jag är jätteviktigt. (Rektor # 4) 
...och sen liksom sån där egna, egna personliga möjligheter, jag som vuxen i 
skolan så är ju just det där att liksom lägga sig i om man säger så, alltså 
ingripa, lyssna, acceptera... hjälpa, stöda, föra vidare, att liksom finnas där 
och ta saker och ting på allvar... ja, alltså försöka vara liksom (skratt) en bra 
vuxen (Ämneslärare # 3)  
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 Jag tror att det många gånger handlar om att ingen feghet från de vuxnas sida 
får finnas. Ingen tveksamhet utan man reagerar direkt, inte nästa vecka utan 
NU. Det tycker jag är den här skolans fördel att det sker direkt. (Kurator # 3) 

All skolpersonal är olika och i intervjuerna framkommer det också att all skolpersonal 
inte är så bra på detta alla gånger, vissa känner sig själv så bra att de vet att de inte 
alltid reagerar och ser problematik lika ofta som de borde. 

...sen tror jag att jag är ganska sådär egen personlighet... Jag är ganska 
tolerant, jag har ganska långt stubin, vilket kan både vara på gott och ont. 
Liksom ibland kanske jag borde reagera på någonting som jag inte reagerar 
på eftersom jag kan tolka situationer och saker fel (Ämneslärare # 7) 

Sen framkommer det att det även finns det skolpersonal som reagerar på att kollegor 
inte vågar se problematiken, vilket verkligen inte leder till att elevens välbefinnande 
förbättras i skolan. 

 Vissa lärare är jättebra tycker jag och vissa lärare känner att de inte ens vill 
veta av de, de tar inte tag i de. Så då blir man mer ensam i ärendet med då kan 
man få andra med sig som t.ex. vice rektorn som här är med i 
mobbningsgruppen och arbetar aktivt i den utredande fasen (Kurator #2) 
Lärarna kan vara väldigt... väldigt neutrala och kan ser förbi människors 
olikheter och visa att vi kan umgås med vem som helst och... det att man nu 
vågar synas och vågar finnas i korridorerna och vågar säga till om opassligt 
beteende och prat och språkbruk och... allt sådant här. Så visst kan vi... med 
vårt sätt att vara. Och en del sätter huvudet i sanden och sen en del är mer 
aktivt med. (Studiehandledare # 1) 
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3.1.2 Omtänksamhet 
 
Ett annat större tema som återkommer genom intervjuerna ä att vara omtänksam. 
Skolpersonalen anser att ifall man visar åt eleverna att man faktiskt bryr sig är det 
lättare för eleverna att lita på på skolpersonalen. Det är viktigt för eleverna att 
skolpersonalen ser eleverna som enskilda individer och visar att de verkligen vill 
elevernas bästa. 

...för mig personligen så är [det] jätteviktigt med välmående (rektor # 1) 
Vissa gånger kan det vara svårt att sätta sig in i elevernas tankesätt och upplevelser 
men, flera av deltagarna lyfter också fram att som skolpersonal bör man göra sitt 
yttersta för att möta bekräfta elevernas upplevelser och låta dem känna de som de 
känner trots att man som skolpersonal ser på saken på ett annat sätt. 

Jag tror att min personlighet och medkänsla påverkar hur jag sir på mobbning 
idag. (Rektor # 2) 
Eleverna skall veta att de kan lita på mig och att de kan prata med mig om allt. 
(Speciallärare # 5) 

Som tidigare nämnt kan tiden att endast umgås med eleverna bli knapp men, inom alla 
yrkeskategorier tas det upp att man bör ta sig tiden trots att man har mycket annat att 
göra. Det bevisar för eleverna att man bryr sig och vill deras bästa. Desto mer 
tillgängliga som skolpersonalen visar sig vara desto lägre steg är det för eleverna att ta 
kontakt. Trots att alla yrkeskategorier tar upp detta är det speciellt förekommande hos 
rektorer, rektorer har inte den naturliga kontakten med eleverna i ett klassrum som t.ex. 
lärare har. Då visar det sig vara extra noga för rektorer att vara synliga i korridorer och 
ute på raster för att visa att de också är tillgängliga.  

...jag tycker också att det är viktigt med anknytningen till eleverna, att de vet 
vem man är så i min roll tycker jag att det är viktigt att jag syns ute. MEN det 
har man tyvärr för lite tid till. (Rektor # 3) 
Jag tror just det är A och O, att man tar sig tid för eleverna, pappren finns nog 
kvar senare. Hellre att man tar sig tid och är ute på gården då de slutar och 
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ser till att de kommer sig iväg och kanske vinka åt någon förälder och så. 
(Rektor #3)  

Skolan är mycket mer än att förvärva ny kunskap, eleverna spenderar många av 
dygnets timmar i skolan. Flera av deltagarna lyfter också fram att i skolan behöver 
eleverna få känna att de har trygga vuxna som är villiga att hjälpa dem.  

Du skall bemöta elever som egna individer, du skall vara intresserad av eleven 
...Hmm..du skall finnas till och vara närvarande.. alla elever har kanske inte 
någon vuxen att vända sig till så du kan du bli väldigt viktig för dem. 
(Speciallärare # 6) 

 
3.1.3 Samarbete inom kollegiet och kollegiets olika roller 
 

Det tredje stora temat i intervjuerna är samarbete inom kollegiet och kollegiets olika 
roller. Här framkommer både vikten av att våga ta stöd inom kollegiet samt att se vilka 
olika roller man själv och sina kollegor har. Det handlar om att se vilken expertis man 
själv och sina kollegor har för att sedan kunna använda den expertisen för att stödja 
eleverna.  
 

 

3.1.3.1 Våga ta stöd inom kollegiet 
 

Ett starkt och samarbetande kollegium anser många av respondenterna att främjar 
välmående i skolan. En av rektorerna beskriver de stora möjligheterna av att 
tillsammans se både eleverna och trivseln i skolan genom att vara mottagliga 
tillsammans. Dock gäller inte bara att ha god stämning mellan skolpersonal och elever 
utan en god stämning inom kollegiet utgör också en positiv energi där man kan 
tillsammans jobba för att eleverna skall må så bra som möjligt. 

Jag tycker att ett starkt kollegiet är viktigt eftersom all personal i skolan 
hjälper till att si eleverna. Vi i kollegiet har en stor möjligheter att inverka på 
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skoltrivseln genom att va mottagliga ti eleverna. Vi i kollegiet skall också ha 
en god stämning. (Rektor # 2) 

Inom kollegiet behöver man inte klara av allt själv, skolpersonalen behöver få känna 
att de kan ta stöd av varandra, det kan gälla allt möjligt t.ex. ifall man vill bolla tankar 
kring något man sett och vill höra en kollegas åsikt om saken eller att man behöver ta 
saken vidare till ett antimobbningsteam. 

Man ska inte tro att man ska lösa alla problem själv (Ämneslärare # 8) 
Flera av respondenterna tar upp att en osäkerhet kan finnas hos en del ny skolpersonal, 
en känsla av att man behöver kunna allt själv och klara allt själv. För en del ny 
skolpersonal kan det vara en trygghet att få stöd av en mer erfaren för att bli mer trygg 
i sig själv. 

...ja, nå överlag så där för nya lärare så tycker jag nog att man inte ska vara 
rädd för att fråga om hjälp. (Ämneslärare # 8) 
Då man inleder sin arbetskarriär så är det viktigt att man vågar frågar de som 
varit med längre. Men också att lita på sig själv och sina intuitioner. Sedan så 
blir man ju aldrig färdig, man behöver hela tiden lära sig nya saker 
(Ämneslärare # 9) 

Dock tar även några respondenter upp att man inte alla gånger behöver lita på att ``de 
äldre vet bättre´´ eftersom mobbningens uttryck har ändrat mycket på de senaste tio 
åren. Vilket i sin tur betyder att yngre nyutbildad skolpersonal har färsk och uppdaterad 
kunskap om hur mobbningen ser ut just idag och oberoende om man är ny eller gammal 
inom skolvärlden behöver man kunna konsultera varandra. 

...men man ska inte heller alltid kanske behöver lyssna på de äldre lärare, 
liksom att det som de äldre lärarna säger så behöver inte heller alltid vara rätt.  
(Ämneslärare # 8) 
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3.1.3.2 Olika roller 
 

Ett kollegium innefattar olika personligheter och olika förutsättningar men, alla bör ha 
samma mål, dvs att finnas till för eleverna och vilja främja elevernas välbefinnande 
samt höja trivseln i skolan. En av lärarna tog upp en aspekt om hur skolpersonalen kan 
ta olika roller och se olika saker, det handlar om att veta sin och sina kollegors expertis 
och använda sig utav dem. Det kan handla om hur skolpersonalen är som person eller 
hur de har formats av eventuella egna erfarenheter av liknande situationer. En del 
skolpersonal reagerar mer på stereotypiskt ``pojkmobbning´´ som innebär mer fysisk 
och direkt verbal mobbning medans någon annan reagerar mer på den lite mer tysta 
mobbningen som kan vara lite mer diskriminering och att prata illa bakom någons 
rygg, också känd som lite mer stereotypisk ``flickmobbning´´ 

...sen tror jag också, helt klart, min personlighet – för jag är den där som är 
den som börjar lösa problem ganska snabbt. Det vet jag också, att om det är 
kanske mera svåra fall, framför allt om det gäller pojkar, så då blir jag alltid 
inkallad, av någon konstig anledning (Ämneslärare # 8) 
...att sen har vi kanske någon annan som då sköter de här flickornas gnisslande 
bakom ryggen och sådana här saker då... Att då kanske det inte är min styrka 
att börja reda upp just de sakerna (Ämneslärare # 8) 

Trots att man inom kollegiet har olika roller skall alla kunna hjälpa alla och stödja 
varandra för att ingen skall bli ensam i att reda ut situationer. Några respondenter tar 
även upp att man inom sina olika yrkeskategorier har olika möjligheter t.ex. kan en 
speciallärare få en sorts kontakt med en elev eftersom de har lektioner på tu man hand 
och eleven mer naturligt kan berätta vad hen känner till skillnad från i en stor klass, 
speciellt då det gäller lite mer blyga elever. Då har specialläraren en stor möjlighet att 
hjälpa läraren att få vetskap om eventuell problematik som förekommer.  

...sen är det ju det här A och O i ett kollegium, att om man inte blir ensam utan 
att man hittar stödet hos varandra (Speciallärare # 3) 
Sedan mer allmänt så tycker jag att det är viktigt att stöda lärarna som 
speciallärare (Speciallärare #  
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3.1.4 Arbets- och livserfarenhet som resurs 
 

Efter att ha jobbat många år inom skolvärldens anser många respondenter att de sett 
många mobbningssituationer och att det är en fördel när mobbning uppstår. Det 
handlar det inte enbart att teoretiskt sätt veta hur man skall följa en handlingsplan utan 
hur man rent praktiskt skall bemöta eleven och veta hur man skall bemöta det som 
eleven berättar att hen blivit utsatt för. 

Man har jobba dels länge i det här huset... och dels som lärare så man har ju 
sett det här från många olika håll... och jag har varit med i många olika 
arbetsgrupper genom åren, så... jo, erfarenhet är nog viktig och berikar. 
(Rektor # 5) 

Dock förtydligar många respondenter att det har mycket att göra med deras egen 
personlighet, erfarenhet påverkar och hur man är som person och det man varit med 
om både i sitt eget liv och under sin karriär formar hur man agerar i arbetet. 

Det där är en svår fråga.. jag tror mer på personlighet och hur man är som 
människa påverkar. Det formas ju av allting. sin uppväxt och var man är ifrån. 
Jag tror ganska långt att det är livserfarenhet.. alltså LIVET! (Kurator # 3) 
Min personlighet formar ju nog hur jag jobbar. Så det gör det nog, absolut och 
erfarenheter också, jag har nu inte på det viset blivit nå mobbad när jag var, 
yngre... eller, ja nå på en arbetsplats blev jag faktiskt jätte mobbad (skratt) så, 
att det var... inte så där i skolvärlden inte, nä. Mm, så det är klart att det, man 
tänker på det och, och vet sådana som har blivit utsatta och ser hur det är.. 
(Kurator # 4) 

En rektor tar upp att med erfarenhet blir man tryggare i sig själv och i sitt arbetssätt 
eftersom man kan känna igen situationer och vet ganska snabbt hur det bästa sättet är 
att agera i just den specifika situationen utan att stressa upp sig. Trots det är det viktigt 
att komma ihåg att alla fall är unika och ett tillvägagångssätt som fungerade utmärkt i 
ett tidigare fall kanske inte alls fungerar lika bra i ett nytt. 
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Att det där [...] ju längre man har jobbat, desto fler fall har man haft, så allting 
tar man ju inte så hårt och blir i panik direkt (Rektor # 11) 

Speciellt kuratorerna tar upp erfarenhetens betydelse ur ett karriärinriktat perspektiv, 
och kuratorer upplever att med mer erfarenhet blir det lättare att handskas med nya 
problematiska situationer. En kurator behöver också alltid vara neutral i 
mobbningssituationer eftersom ifall en utredning påbörjas behöver både utövare och 
offer få uttrycka jobbiga känslor till kuratorer, och därför anser några av kuratorerna 
att deras roll i en utredning som t.ex. ett antimobbningsteam utför bör kuratorn hållas 
utanför. Ifall man som kurator har fått en nära kontakt till personer som blivit utsatta 
skapas en förståelse för hur en utsatt person kan känna vilket kan vara en stor resurs 
för framtida fall. 

Som yrkeskvinna tror jag nog att det är bra om man har lite erfarenhet, jag 
tror att.... unga människor måste ju också komma in i det här yrket men man 
behöver vara så oerhört flexibel, det är skillnad på samtalen. Man måste vara 
rörlig i tankarna och att göra olika saker. (Kurator # 3) 
Sen är ju alla fall unika, så på det sättet är det ju svårt att... det är ju bra att 
ha sådana här mallar om hur man jobbar och så och strategier. Men man 
måste ändå komma ihåg att alla fall är unika. Och man måste fundera att vad 
passar till det här. (Kurator # 6) 

Både erfarenheter i yrkeslivet och hur man är som person har visat sig spela in på hur 
man ser på och arbetar med mobbning i sitt arbete. 

Jag tror att de kan bero på de lärares egna erfarenheter.. jag tror det är ett 
stort spann som beror just på de du säger, tidigare erfarenheter å så eller så 
kan det bero på att de inte är den ``personliga typen´´ som inte tar hand om 
såna saker, Jag tror att mycket hänger på läran i fråga, vem hen är som person 
och hur hen ser på sitt jobb å som lärare. Idag är man mycket mer än bara 
lärare, de är inte bara undervisning utan de är också dom här sociala 
relationerna, de så mycket mera idag. (Kurator # 2) 
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3.1.5 Övrigt 
 

Respondenterna hade möjlighet att reflektera över sig själva och sina kollegor under 
intervjun och många egenskaper kom fram som viktiga för att jobba inom skolvärlden 
t.ex. att kunna läsa av andra människor, ha en fördomsfri människosyn, god 
empatiförmåga, humor, självförtroende och att behandla andra med respekt. 

Att jag kan läsa av människor är min styrka och det har det varit även då jag 
jobbade som klasslärare. (Rektor # 4) 
...men att helt klart en, ens egen, förstås också erfarenheter och men 
personlighet och människosyn skulle jag säga. Att hur man ser på människor, 
vad man har för kunskap och empatiförmåga och ja, och också mod. (Kurator 
# 1) 
Jag har fått lära mig från väldigt liten att man absolut inte får vara elak, de 
gör nog att jag håller på samma idag. Behandla människor med respekt, det 
sitter i från min barndom. Jag är uppväxt med att alla är olika. (Ämneslärare 
# 2) 
...sen är det som rektor, så har man inte det där bra självförtroendet och 
humorn så kan man glömma det här jobbet (Rektor # 11) 

 
3.2 Erfarenheter av mobbning 
 
Angående skolpersonalens erfarenheter har respondenterna tagit fasta på bla. på vilket 
sätt de kan förstå den utsatte bättre om de har erfarenhet av mobbning och varför man 
upplever att det är viktigt att arbeta mot mobbning om man själv har tidigare 
erfarenheter. 
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3.2.1 Kan förstå den utsatte bättre 
Några av respondenterna berättade om då de själva har blivit utsatta och hur det idag 
hjälper dem i sitt arbete eftersom de kan sätta sig in i den utsattas situation och förstå 
hur de känner. En rektor tar upp att hen tror att man inte kan förstå ett mobbning offers 
upplevelser fullt ut om man inte själv har varit i den situationen. Vilket gör att man i 
sitt arbete ser på mobbningen med ett speciellt öga, man vill göra sitt yttersta för att 
förebygga det. 

...men just det att man själv, eller jag inte man... jag har själv liksom blivit 
utsatt. Och då liksom.. jag menar fräknar det är en liten grej... men jaa då kan 
man ju sätta sig in i de andras situationer. (Rektor # 7) 

En speciallärare uttrycker sig ha ett sjätte sinne för mobbning eftersom hen själv har 
upplevt det då hen gick i skolan. Det hjälper henne i sitt arbete genom att hon känner 
igen mobbning i ett tidigt skede och vill åtgärda det så snabbt som möjligt. Det kan 
handla om att se någon ensam, bara det kan vara en varningssignal.  

Eftersom jag själv blivit mobbad så känner jag igen känslan, varför vill de 
andra inte vara med mig? Jag måste hitta andra lösningar.. Jag har ett sjätte 
sinne för mobbning ..och märker genast om någon blir lämnad lite utanför t.ex. 
om jag ser någon ensam på en rast så går jag genast dit. (Speciallärare # 6) 

Att ha erfarenhet av mobbning i sin närhet visar sig också bidra till en stark nolltolerans 
hos skolpersonalen. Att ha egna erfarenheter av att se vad mobbning kan göra mot en 
individ visar sig bidra till att man vill göra allt i sin makt för att ingen annan skall bli 
utsatt. 

Mitt syskon blev mobbad i skolan så jag har växt upp med att se hur mobbning 
kan påverka en människa, de tror jag gör att jag idag inte har någon som helst 
tolerans mot mobbning. Jag tror att jag kan se in i den mobbades perspektiv 
ganska lätt och vill då gör allt för att inte den personen skall behöva känna de 
känslor som man gör då man är mobbad. (Ämneslärare # 1) 
Jag har själv haft en, en pappa som blev utsatt, i lågstadiet speciellt, så han 
har prata om [det] redan då ja va liten. Och han... har sett hur det påverkat 
honom hela hans liv tänker ja också. Och...han valde ju att, att uppfostra oss 
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så att vi inte skulle bli likadana (heh) Lyckligtvis, att han ville svänga det till 
att allt, och att man ska hjälpa andra istället. Så det är ju en jättefin, fin grej 
och ja, det ha nog sporrat mig otroligt mycket tror jag till att jag jobbar med 
det här jag gör idag. (Skolkurator # 1) 

Att skolpersonal får ta del av andras historier visar sig vara en rikedom för att utveckla 
en förståelse hur mobbningen påverkar individer, speciellt om de själva inte har egna 
erfarenheter av att bli utsatt. Att ha en känslomässig privat koppling till mobbning 
visar sig upprepade gånger vara en fördel i sitt arbete längre fram i livet men, för dem 
som inte har det så kan det vara mycket givande att få höra om andras upplevelser, 
både som offer och anhörig till offer för att få en bättre förståelse. 

 Vi har ju kollegor som har haft egna barn som har varit utstötta och mobbade. 
Och där kan man ju som ha... ha liksom... man får som på något sätt lite en 
annan sida, med där... mina tre barn, för dem så gick, de... de hade så bra med 
de här kamratrelationerna. Så jag kan ju märka själv också ibland att jag 
kanske inte riktigt förstår. ”Ja men int, så där, mina barn, ja men det gick ju, 

det var ju så bra”, att om man liksom tror på något sätt, det är ju så lätt att 

man drar paralleller till det egna. (Speciallärare # 2) 
En kurator tar upp att de egna erfarenheterna ändå inte får ta över, det är bra med tanke 
på reflektion och bemötande men, yrkespersoner behöver ändå hålla sig professionell 
och inte blanda in sina egna känslor allt för mycket. Det kan handla om att inte dela 
med sig för mycket om sitt privatliv eller att bli för känslosam då elever delar med sig 
om sina jobbiga känslor och upplevelser. 

Oberoende vad man har upplevt eller inte och nu har jag ju under mitt liv också 
hunnit uppleva vissa saker som har varit svåra men man måste vara mycket 
noga med det där att man inte sätter sin liksom... att man utgår i misstag från 
sig själv... “att nog har jag också minsann upplevt det där” man kan ju inte 

säga det eller “jag vet precis hur du känner dig” kan man ju inte säga utan 

man kan ju kanske använda sig av sina erfarenheter men dom måste vara helt... 
det är inte mina problem som ska upp här utan dina (Kurator # 7) 
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3.2.2 Upplever det viktigt att arbeta mot mobbning 
 

Näst intill alla respondenter tar på ett eller annat sätt upp hur viktigt det är att stärka 
skoltrivsel, förebygga mobbning och hantera mobbningen på ett effektivt sätt. 
Respondenterna har själva valt att delta i intervjun med detta tema, vilket också kan 
betyda att de tycker att mobbning är ett viktigt tema. I intervjuerna kommer en 
återkommande aspekt fram om att skolpersonalen som vill stödja eleverna till ett god 
trivsel i skolan. Några som anser det som en självklar sak medans andra förtydligar det 
lite mera och verkligen brinner för att använda sig av sin personlighet och sina 
erfarenheter som ett verktyg.  

Idag så tror jag att jag är på rätt plats. Och det är... liksom den insikten att... 
jag är som jag är och jag har de erfarenheter och de skall jag utnyttja. (rektor 
# 9) 

Många av respondenterna tar upp att de strävar efter en jämlik skola där det inte skall 
finnas maktobalans mellan eleverna men, de tar också upp att trots man skulle vilja att 
mobbning inte skulle finnas så är det något man inte kommer ifrån. En ämneslärare tar 
upp att hen kan uppleva en frustration att detta pågående problem men, att hon gärna 
håller ett extra öga på dem som verkar ha det på ett eller annat sätt jobbigt. 

Jag har ju alltid och kommer alltid att ha lite som så där, det har en plats i mitt 
hjärta di här som har det svårt, di här som skolkar mycket, där det är liksom 
problem där hemma.. (Ämneslärare # 3) 

Att ha sett och hört mobbning i sitt eget liv visar sig många gånger bidra till att 
skolpersonalen nästan utan att tänka på det försöker lyfta de utsatta eller ``svaga´´. Det 
har enligt en av rektorerna gjort att hen i tidig ålder utvecklat en empatisk förmåga för 
att förbättra ställningen för de som har det sämre ställt, vilket kan vara en positiv 
egenskap i sitt arbete som rektor. 

Jag har haft i ungdomen nog kompisar, som har blivit utsatt för mobbning. Och 
sådana som senare blev kompisar men som tidigare har blivit utsatt för 
mobbning så på det viset så har man väl en viss erfarenhet av det. Att man har 
hört de här historierna... och sett och hört också kanske med egna öron och 
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ögon... Jag tror sedan den tiden så har jag alltid försökt ta parti som för den 
svagare. På något vis. Och skapat någon form av empatisk förmåga för de här 
som har det sämst i samhället. Så det ligger mig nog som nära hjärtat att jobba 
med de som har det svårt. De som blir utsatta.  (Rektor # 9) 

Eleverna skall kunna gå till och från skolan utan att ha en oro i kroppen, att denna oro 
kan finnas hos någon/några elever är ett faktum som många i skolpersonalen vet om 
och något som man strävar efter att inte skall finnas. Många respondenter anser därför 
att man bör ha tillräckligt med verktyg, en tydlig handlingsplan för att få stopp på 
problemet så snabbt som möjligt. 

Jag tror verkligen att man färgas av de man har varit med om, dels som person 
men också av tidigare arbetserfarenheter. Hur länge man jobbat osv. Alla 
utmaningar är ju olika det gäller ju att hantera dem på sitt sätt, så en utmaning 
är ju att hitta de sätten som fungerar. Man vill ju verkligen inte att eleverna 
skall gå med en klump i magen till eller från skolan. (Rektor #3) 
Jag tänker nog att den erfarenhet jag har så är nog mobbning någonting som 
jag tycker är...man måste liksom få stopp på och ofta ta tag i och ingen ska 
känna sig liksom mobbad (Kurator # 8) 

Nya arbetserfarenheter får skolpersonalen hela tiden men, de erfarenheter som har 
format den specifika individen som jobbar i skolan kommer från hela livet, inte enbart 
från sin tid som yrkesperson. Dessa två kategorier av erfarenheter är minst lika 
betydande och inverkar på skolpersonalens agerande lika mycket.  

Jag hade en kollega i en annan skola som jag visste var en mobbare då jag 
gick i skolan och det syntes på hans sätt att vara lärare, men han vet nog inte 
än idag att han var en mobbare. (Kurator # 2) 
De är just de ja tänker om man själv har blivit mobbad eller någon i ens närhet 
har blivit mobbad kanske man förstår det bättre. (Ämneslärare # 1) 

Att ha sett mobbning på nära håll eller själv blivit mobbad kan vara en stor resurs för 
att kunna förstå och sätta sig in i offrets situation eller för att se mönster i en utövares 
beteende. 
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4 Diskussion 
 4.1 Resultatdiskussion 
 
4.1.1 Hur upplever skolpersonalen att inre resurser inverkar på hur de arbetar mot mobbning? 
 
Den första forskningsfrågan handlade om hur skolpersonalen ser på betydelsen av sina 
egna och andras inre resurser för att arbeta mot mobbning i sitt arbete.  Majoriteten av 
respondenterna anser att de har en stor möjlighet att inverka på skoltrivseln i skolan 
bara genom att vara en trygg och lyssnande vuxen. Det här kan jämföras med 
Johansson (2010) som i sin studie tar upp att de personliga egenskaperna och inre 
resurserna kan vara ännu viktigare än det teoretiska som skolpersonalen lärt sig i sin 
utbildning eftersom om man vill nå eleverna hjälper det inte vilka välutvecklade 
didaktiska metoder man kan utantill.  Även Wei et al. (2010) anser att lärare har en 
avgörande roll för barns välmående och utveckling i skolan eftersom om 
skolpersonalen har en god relation till eleverna bidrar det till en god hälsa och stödjer 
elevernas självkänsla, skolmotivation och känsla av tillhörighet. Aspekter som att våga 
se mobbningen, ha vilja att agera och förstå, att vara omtänksam, att vilja och att våga 
ta stöd inom kollegiet samt att arbets- och livserfarenheter av mobbning är resurser 
som framkom i resultatet. Trots att skolpersonalen har mycket arbetsuppgifter bör de 
ta sig tiden att se till elevernas välbefinnande och ha som mål att förbättra den. En 
skolpersonal som är mån om att eleverna mår bra gör att eleverna lättare känner att de 
kan öppna upp sig och berätta om någon problematik uppstår. Eleverna behöver få 
känna sig sedda och bara att lyfta blicken och hälsa på någon elev i korridoren kan 
vara ett första steg för eleven att våga ta kontakt. Detta är inte en självklarhet eftersom 
i dagens samhälle är många stressade men, man bör kunna lägga pappren åt sidan och 
vara tillgänglig så mycket som möjligt. Johansson (2010) anser också att en god 
relation mellan skolpersonalen och eleverna är det viktigaste verktyget man kan ha. 
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I intervjuerna framkommer det att de flesta som jobbar inom skolvärlden vet 
att mobbning finns men, många av respondenterna anser att det är upp till var och en 
att öppna ögonen och se mobbningen samt att våga agera och åtgärda den. Eleverna 
har rätt att må bra i skolan och skolan har en skyldighet att hjälpa eftersom inom lagen 
om grundläggande utbildning 29§ (30.12.2013/1267) står det att eleverna har rätt till 

en trygg studiemiljö. 
Skolpersonalen har en skyldighet att följa en åtgärdsplan, men det svåra är att 

se problematiken innan det har gått så långt att man konkret behöver utreda en 
mobbningssituation. Laitinen et al. (2020) tar upp att i skolans elevvårdsplaner skall 
det finnas en antimobbningsplan som har som syfte att se till både elevernas samspel 
och samspelet mellan eleverna och de vuxna i skolan. 

Respondenterna kan både se bra och mindre bra egenskaper hos sig själva och 
kollegor när det kommer till att vara observant och faktiskt ta tag i en 
mobbningsproblematik. Dock framkommer det i intervjuerna att många av 
respondenterna anser att man kommer väldigt långt med att vara omtänksam och visa 
att man bryr sig. I Johanssons (2010) studie om hur HVB-personal i Sverige upplever 
att de kan stödja sina klienter framkommer samma sak som i respondenternas svar dvs. 
att man bör vara empatisk, omtänksam och kunna förstå personer i utsatta situationer 
för att kunna hjälpa dem. Högstadieelever spenderar ganska många av dygnets timmar 
i skolan och då är det viktigt att eleverna känner att de har trygga och omtänksamma 
vuxna i skolan vilka de kan vända sig till. 

I intervjuerna framkommer det att alla behöver tillsammans kämpa för att 
förbättra skoltrivseln och kollegerna bör stödja varandra i alla typer av situationer. 
Man behöver inte klara av allting själv vare sig man är ny eller gammal inom 
skolvärlden utan alla behöver tillsammans sträva efter en välmående skola. 

I Johansson (2010) studie om HVB-personalen framkommer även precis som 
inom skolvärlden att arbetsgruppen behöver personer med olika inre resurser för att 
komplettera varandra och för att kunna jobba som en grupp som strävar efter att 
ungdomarna skall må så bra som möjligt. Arbetserfarenhet av att hantera 
mobbningssituationer visar sig vara en styrka eftersom det bidrar till att skolpersonalen 
blir mer trygg i sig själva och i tillvägagångssätt då en ny mobbningssituation uppstår. 
Detta är speciellt förekommande hos kuratorer som anser att det blir lättare med åren 



Emma Nykvist 

40 

 

att veta hur man skall agera i olika situationer och att man börjar lita på sin egen 
förmåga i takt med att man får mer arbetserfarenhet. 

I de egna analyserna framkommer att skolpersonalen vet att problematiken 
finns och att det låter fint att man har antimobbningsprogram och åtgärdsplaner men, 
skolpersonalens största verktyg är de själva, hur de bemöter eleverna, hur de bryr sig 
om eleverna och hur villiga de är att sträva efter en bättre skoltrivsel bland eleverna.  
 
 
4.1.2 Hur upplever skolpersonalen att erfarenheter av mobbning inverkar på deras 
arbete mot mobbning? 
 

Den andra forskningsfrågan handlade om hur skolpersonalen ser på betydelsen av egna 
och andras erfarenheter för att arbeta mot mobbning varav aspekter som att kunna 
förstå den utsatta bättre och att uppleva det viktigt att arbeta mot mobbning är ofta 
förekommande aspekter. 

Tidigare forskning har bland annat konstaterat att egna erfarenheter av att vara 
i en liknande situation många gånger kan vara en fördel när man arbetar med samma 
sorts problematik. Larsson (2018) gjorde en undersökning om hur patienter upplever 
att bli vårdade av en vårdare som haft samma diagnos, och i denna avhandling dras 
paralleller till skolpersonal som upplevt mobbning eftersom det handlar om att ha en 
förståelse för en annans persons situation. Det kan vara svårt att sätta sig in i en 
situation om man inte har egna liknande livserfarenheter.  

Det visar sig ändå att det är en fördel i arbete mot mobbning att man kan sätta 
sig in i situationen eftersom man kan förstå hur eleven känner och det framkom även 
i Larssons (2018) studie att patienterna känner att fördelar kan vara att personalen har 
en djupare förståelse och ett passande bemötande.  Skolpersonal som själv har varit ett 
mobbningsoffer kan uppleva sig ha ett sjätte sinne för utsatta personer eftersom de ofta 
har lättare att se varningssignaler som de själva har upplevt, t.ex. genom att se någon 
vara ensam. 
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Att ha upplevt mobbning själv eller i sin närhet visar sig också bygga upp en 
stark nolltolerans mot mobbning i arbetet. Det framkom dock att man behöver vara lite 
försiktig med att blanda in sina egna känslor som skolpersonal. Att ha upplevt 
mobbning själv kan väcka starka känslor och då är det viktigt att kunna vara 
professionell och distansera sina egna känslor från arbetet. Det framkom även i 
Larssons (2018) studie att man från patientens håll kan uppleva överidentifikation, 
självexponering och motöverföring om personalen blandar in sina egna känslor allt för 
mycket. I intervjuerna framkom det inte upp om att skolpersonalen skulle känna 
överidentifikation om de själva upplevt mobbning utan enbart att de egna 
erfarenheterna av mobbning ansågs som ett verktyg i det dagliga arbetet mot 
mobbning. 

Att uppleva något viktigt i sitt arbete som man tidigare personligen har upplevt 
som jobbigt tidigare i livet inverkar. Någon beskriver det som att ha en speciell plats i 
hjärtat för dem som har det svårt medan någon som tidigare nämnts påpekar att de har 
ett sjätte sinne för mobbning. Detta kan bero på att man upplevt det själv eller sett 
andra bli påverkade av mobbning på ett negativt sätt, vilket leder till att man nästan 
utan att tänka på det försöker stödja de utsatta. Det här kan jämföras med Johansson 
(2010) som i sin studie tar upp vara en ̀ `hjälpare´´ och inom skolvärlden kan det handla 
om sträva efter att ingen skall behöva gå igenom det man själv har behövt genomgå. 

Att skolpersonalen inre resurser och tidigare erfarenheter skulle inverka på 
deras arbete var något som före undersökningen enligt mig var en självklarhet men, att 
skolpersonalen skulle uppleva att de inre resurserna och tidigare erfarenheter har så 
stor betydelse som intervjuerna visade kunde jag inte tro. Man märker att 
skolpersonalen ofta inte har reflekterat över sig själv som en hjälpare men, under 
intervjuernas gång framkommer det gång på gång hur viktigt det är för eleverna att 
skolpersonalen är mycket mer än sin konkreta yrkesroll. Lärare är inte bara pedagoger 
och rektorer är inte bara ledare utan alla som verkar i skolan är medmänniskor och bör 
vara trygga vuxna. Sambandet mellan hur stor skolpersonalen anser att 
mobbningsproblematiken är och ifall de hade egna erfarenheter var också märkbart. 
Även när det gäller att reflektera över kollegors förhållningssätt att agera mot 
mobbning framkommer det att de mer empatiska och omtänksamma kollegorna är de 
som håller upp ögonen för mobbning.  Många vet hur de skall agera i en 



Emma Nykvist 

42 

 

mobbningssituation med hjälp av handlings- och åtgärdsplaner men, resultatet i denna 
studie påvisar hur skolpersonal kan ingripa i problematiska situationer pga. sina inre 
resurser och tidigare erfarenhet redan innan det behöver göras en utredning. Som svar 
på forskningsfrågorna om hur skolpersonalen upplever sina egna och andras inre 
resurser och erfarenheters betydelse för att arbeta mot mobbning upplever de att 
positiva inre resurser och tidigare erfarenheter av mobbning kan vara en fördel i deras 
arbete eftersom de har viljan att hjälpa till och kan sätta sig in i den utsattas situation.  

 

  4.2 Metoddiskussion 
 

Metoden som användes i studien var en kvalitativ metod (IPA) med semistrukturerade 
intervjuer vilket i denna studie visade sig vara en passande metod. Metoden var 
passande eftersom genom att använda en kvalitativ metod med semistrukturerade 
intervjuer får man en stor möjlighet att identifiera mönster, utveckla teman, begrepp, 
kategorier eller resonemang som bygger på det data man har (Fejes & Thornberg, 
2020, s. 28). Fejes & Thornberg (2020) beskriver också att man inom en kvalitativ 
metod bör lägga teorin åt sidan en stund för att kunna tolka upplevelserna som 
respondenterna har. 

Fördelen med de semistrukturerade intervjuerna var att man på ett strukturerat 
men samtidigt avslappnat sätt fick hålla en diskussion utgående från intervjufrågor och 
följdfrågor. Trots att intervjuerna baserade sig på en intervjuguide och alla 
respondenter fick besvara samma grundfrågor blev intervjuerna ganska olika, 
beroende på vilka frågor som ledde till mer diskussion. En annan fördel i att använda 
denna metod var att respondenterna hade tid att reflektera och utförligt berätta om sina 
erfarenheter. En nackdel med semistrukturerade intervjuer visade sig vara att man lätt 
kom in på sidospår under intervjutillfällena eftersom metoden är ganska fri. 
Diskussionerna kunde mitt i allt handla om något helt annat än vad syftet med intervjun 
var vilket tog bort tid från intervjuernas egentliga tema. Som intervjuare så anser jag 
att i nästan alla intervjuer så hamnade man in på en ganska djupt spår angående 
nätmobbningens förekomst, vilket inte direkt berör denna avhandling.  
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Tillförlitligheten och trovärdigheten blev väldigt stor eftersom respondent 
antalet var stort och valet att ha med alla yrkeskategorierna var bra eftersom målet i 
denna avhandling var att ta reda på upplevelser av skolpersonal i allmänhet. Eftersom 
respondenterna ställde upp frivilligt på intervjun och på förhand visste om temat finns 
det en möjlighet att de som valde att delta har ett visst intresse kring mobbningsfrågor 
eftersom studien handlar om skolpersonalens upplevelser är det inget om hämmar 
studiens resultat.  

Med tanke på överförbarhet och som Bryman & Bell (2017) beskriver handlar 
om hur överförbara resultaten är till en annan miljö så kan man till exempel jämföra 
hur personer som blivit vårdade av vårdpersonal med samma erfarenheter anses vara 
bra på att känna igen mönster i sjukdomsbilden. I resultatet framkom likaså att lärare 
som själv blivit utsatta tidigt märker varningssignaler och gärna vill agera direkt. 

Eftersom den insamlade datan blev omfattande har analysering och 
kategorisering varit tidskrävande men, både med hjälp av Nvivo och IPA-metoden 
(Interpretativ fenomenologisk analys) har man kunnat beta av materialet på ett smidigt 
sätt. Eftersom IPA-metoden är passande för att få fram en fördjupad kunskap och insikt 
i hur individer upplever en situation (Fejes & Thornberg, 2020, s. 168) visade det sig 
att den var lämplig i denna avhandling. Den stora utmaningen var att hitta de mest 
förekommande aspekterna som svarar på forskningsfrågorna för att sedan välja dem 
som huvudgrenar i resultatet. Fördelen med användningen av IPA-metoden i denna 
avhandling var att tack vare metoden har en väl strukturerade tillvägagångssätt där 
man kan genom de olika stegen kan hantera ett så pass stort data som denna 
undersökning hade. En fenomenologisk analys var speciellt passande eftersom 
undersökningen baserar sig på skolpersonalens upplevelser och fenomenologi kan 
beskrivas som en analys av företeelser i verkligheten.  

 
  4.3 Förslag på fortsatt forskning 
 

I denna studie framkommer positiva aspekter med att själv ha erfarenheter av 
mobbning. men som förslag på fortsatt forskning skulle man också kunna undersöka 
närmare eventuella negativa aspekter som följer av att ha varit ett mobbningsoffer.  
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Som förslag på fortsatt forskning kunde vara att undersöka vuxna som själva 
har upplevt mobbning under sin skolgångs val av yrkesbransch. Man kunde undersöka 
om det finns ett samband med att personer som själv blivit mobbade i skolan söker sig 
till branscher där de har möjlighet att hjälpa andra utsatta personer. I denna studie 
framkom det att de som själva har erfarenheter av mobbning brinner för att jobba mot 
mobbning så kan det hända att de sökt sig till skolvärlden där mobbningsproblematiken 
är förekommande? Som Larsson (2014) tar upp att personal som varit i samma sits har 
ett passande bemötande eftersom de agerar utifrån hur de själv skulle ha velat bli 
behandlade.  Frågan är om tidigare offer söker sig till ett människonära arbete, detta 
kunde exempelvis göras genom en kvantitativ undersökning med enkäter eftersom då 
skulle respondenterna ha möjlighet att vara anonyma vilket i detta fall kunde leda till 
flera enkätsvar eftersom mobbning kan vara ett svårt ämne att prata om ifall man har 
egna erfarenheter.  
 
 
4.4 Råd till fältet 
 

De råd som kan ges till fältet utgående från den här studiens resultat är att se 
möjligheterna till att förbättra skoltrivseln i skolan. Det kan handla om att vara en 
förebild och en trygg vuxen som eleverna känner att de kan ty sig till både när det 
gäller små och stora saker. Utifrån avhandlingens resultat skulle det även vara viktigt 
att inte enbart fokusera på de konkreta uppgifterna som man som yrkesperson har t.ex. 
att inte endast fokusera på den pedagogiska delen som lärare eller på den ledande rollen 
som rektor utan att ta vara på de egenskaper och inre resurser man har för att se och 
lyssna på eleverna. Johansson (2010) tar upp de inre resurserna som t.ex. att vara 
omtänksam och intresset för elevernas välmående kan hjälpa eleverna på lång sikt. 

Utifrån avhandlingens resultat kan man också se att aspekter som att våga se 
mobbningen, ha vilja att agera och förstå, att vara omtänksam, vilja och att våga ta 
stöd inom kollegiet samt att arbets-och livserfarenheter av mobbning kan vara en stor 
resurs för sitt arbete, det är viktigt att ta vara på vem man är, hur man är för att vara en 
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``hjälpare´´. All skolpersonal bör satsa på att ha en god relation till eleverna, Johansson 
(2010) anser att en god relation mellan skolpersonal och elever är det viktigaste 
verktyget man kan ha. 

En välutformad antimobbningsplan/handlingsplan visar sig vara ett stöd för 
skolpersonalen och en av de viktigaste delarna är att alla inom skolan har en gemensam 
definition av vad mobbning är, Björnvik (2014) påstår att det är lättare att utreda en 
mobbningssituation eftersom man utifrån en tydlig definition kan skilja på konflikt 
och mobbning. 

Utifrån avhandlingens resultat kan man också se vikten av att alla 
yrkeskategorier inom skolan kan samarbeta och vågar ta stöd efter varandra. Ingen 
behöver klara av allting själv så ett stort råd är att ta vara på kollegors styrkor eftersom 
alla är olika individer och har olika roller. På skolnivå bör man tänka på att ha tydliga 
tillvägagångssätt, förhållningssätt med ett samarbetande team och på individnivå bör 
man komma ihåg att använda sig av sina egna inre resurser och erfarenheter.  
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