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Sammanfattning  

Kränkande behandling är ett samhällsproblem som för unga ofta tar sin plats i skolan. Skolan ska vara 

en plats för kunskapsberikande och inte kränkande behandling. Skolor har ett ansvar att säkra 

elevernas rätt till en trygg skolgång, huvudmannen i kommunen har även ett ansvar att upprätta en 

plan för att förebygga och förhindra kränkande behandling. Denna kvalitativa studie jämför 

handlingsplaner mot kränkande behandling mellan gymnasieskolor som befinner sig i utsatta 

respektive icke utsatta områden. Syftet med jämförelsen är att se om det finns märkbara skillnader i 

hur skolor definierar och arbetar mot kränkande behandling i skolan baserat på deras geografiska läge. 

Vidare är syftet att se om det arbete som beskrivs i handlingsplanerna är tillräckligt i arbetet mot 

psykisk ohälsa. Metoden som används vid analysen är Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. 

Socialkonstruktivism och intersektionalitet används som teoretiskt ramverk i analysen av resultatet. 

Studien visar att det inte finns några skillnader som direkt kan härledas till skolornas geografiska läge. 

Studien fann dock smärre skillnader som eventuellt kan förstås utifrån det geografiska läget. Dessa 

skillnader fanns bland annat i skolornas beskrivning av kränkande behandling samt i deras arbete mot 

detta och ansvarsfördelningen bland personal och elever. 
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1. INLEDNING 

Mobbning bland unga har länge varit ett diskussionsämne i sociala medier, forskning och 

samhället överlag. Trots att många pratar om mobbning och det har varit uppmärksammat är det 

fortfarande ett problem och det finns inga tecken på att mobbningen är på väg att upphöra. Skolan 

är en plats där ungdomar spenderar en stor del av sina ungdomsår, och det är bland annat där som 

mobbning sker. Enligt SCB (Statistiska centralbyrån) (2019) ökar andelen elever som upplevt 

mobbning, enligt deras statistik från 2013 svarade 12,6 procent av unga att de upplevt mobbning 

vid något tillfälle eller upprepade tillfällen. Under året 2018 hade den siffran stigit till 19,4 procent. 

Folkhälsomyndigheten (2020) beskriver att mobbning är en stor bidragande faktor till, och som 

ökar risken för, att ungdomar ska drabbas av psykiska problem. Folkhälsomyndigheten (2020) 

menar att skolor kan bidra till att minska de psykiska problemen bland unga genom att ge eleverna 

det stöd de behöver och genom att förhindra mobbning i skolan. 

I dagens samhälle förutsätter vi att elever ska känna trygghet och vara fredade mot våld 

och kränkningar i skolan och möjligtvis tar vi det för givet. Vi vet att skolan ansvarar för denna 

trygghet och enligt 6 kap. 7§ skollagen (SFS 2010:800) ska huvudmannen varje år utforma en 

handlingsplan där åtgärder för att förebygga och förhindra kränkande behandling ska framgå. 

Huvudmannen för de kommunala skolorna är kommunen själv och i de privata skolorna är det 

skolans styrelse (Skolverket, 2019). Detta innebär att handlingsplanerna skiljer sig åt både mellan 

kommuner och inom dem. En del kommuner överlämnar även upprättandet av handlingsplanerna 

till skolorna själva, vilket skapar skillnader även mellan de kommunala skolorna. Eftersom 

skolornas handlingsplaner mot kränkande behandling kan författas av dem själva är risken stor att 

utformningen av planerna ser olika ut, allt från disposition till innehåll. En potentiell olikhet mellan 

skolorna skulle kunna skapa en ojämlik skolgång för elever. Det är därför vi vill undersöka om 

vilka skillnader som finns i handlingsplanerna vad gäller språk och innehåll. Vi vill även jämföra 

handlingsplaner från utsatta och inte utsatta områden för att se om det kan finnas likheter eller 

skillnader i hur skolorna arbetar mot kränkande behandling samt ifall dessa kan härledas till deras 

geografiska läge. 

Eftersom studien görs genom CESAR (Centrum För Socialt Arbete) kommer resultatet att 

kopplas till socialt arbete. Utöver detta kommer resultatet även att kopplas till psykisk ohälsa då 

detta kan vara en konsekvens av mobbning och kränkande behandling. Socialtjänsten är en av de 

myndigheter som i sitt arbete kommer i kontakt med ungdomar som mår dåligt eller som 

polisanmälts av skolan till följd av att ha kränkt någon annan. Utöver att andra myndigheter 

belastas när skolan inte gör tillräckligt för att stoppa mobbning och kränkande behandling drabbas 

även ungdomar, deras psykiska hälsa samt deras rätt till en trygg skolgång. Därför är skolornas 

handlingsplaner ett material värt att forska på. 

1.1 Problemformulering 
Trots att mobbning och kränkande behandling är ett ämne det talas mycket om kvarstår fenomenet. 

Skolan och dess personal har skyldigheter att motverka dessa samt att upprätta en plan som redogör 

för hur de ska förebygga och hantera kränkande behandling. Dessa planer kan som tidigare nämnt 

skilja sig åt mellan olika skolor. Med bakgrund i detta vill vi inte bara jämföra olika skolors 
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handlingsplaner, utan vi vill även jämföra handlingsplaner från skolor som ligger i utsatta områden 

med de som ligger i ej utsatta områden. 

Genom att analysera gymnasieskolors handlingsplaner får vi möjlighet att undersöka om 

en del av problemet med att mobbning kvarstår grundar sig i skolornas utformning av 

handlingsplanerna. Beroende på resultatet av denna studie kan också vikten av handlingsplanerna 

belysas. Eftersom ungas psykiska ohälsa är ett socialt problem och handlingsplanerna kan vara en 

del i att förhindra detta, bör det vara av intresse för sociala myndigheter och skolorna själva att 

handlingsplanerna är väl utformade. Därför kan eventuella resultat vara ett steg till att hjälpa 

skolorna och sociala myndigheter att tidigt upptäcka orsaken till att unga lider av psykisk ohälsa. 

Detta kan även vara till hjälp för socialarbetare att förstå psykisk ohälsa och kunna ställa rätt frågor 

vid en utredning av en ungdom, vilket kan leda till att ungdomen får rätt hjälp vid rätt tid. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att analysera kommunala gymnasieskolors handlingsplaner gällande 

kränkande behandling, samt att jämföra skolor i utsatta områden med skolor i icke utsatta områden. 

Detta är av intresse då en potentiell skillnad i skolornas tillvägagångssätt skulle kunna tolkas som 

en ojämlik skolgång - skolvalet skulle kunna få betydelse för konsekvenserna utövaren och offret 

av kränkningar får. Resultatet av denna studie kommer att knytas till psykisk ohälsa då kränkande 

behandling kan vara en bidragande faktor. Utifrån syftet är uppsatsens frågeställningar de följande: 

o På vilket sätt beskriver och definierar gymnasieskolor kränkande behandling i sina 

handlingsplaner? 

o Finns skillnader mellan handlingsplanerna? Vilka är dessa och kan de förklaras utifrån 

gymnasieskolornas geografiska område? 

o Är gymnasieskolornas handlingsplaner tillräckliga för att säkerställa en trygg skolgång och 

förebygga psykisk ohälsa bland unga? 

1.3 Studiens avgränsningar 
För att besvara forskningsfrågan har vi valt att begränsa oss till gymnasieskolor. Gymnasieskolan 

är en frivillig skolform vilket gör att skolvalet blir viktig för elevers hälsa och trygghet. Ännu 

viktigare är att gymnasieskolan har en färdig handlingsplan som gör att skolan blir redo för att 

hantera kränkande behandling och diskriminering på olika grunder. Vi valde att utgå från 

handlingsplaner mot kränkande behandling då det är dessa handlingar som bäst beskriver 

skolornas arbete mot detta. Vi har även begränsat oss till att undersöka skolor som ligger i 

Upplands län då vi ansåg att det skulle ge oss liknande resultat som om vi hade undersökt 

gymnasieskolor i hela Sverige. Vi valde även närhetsprincipen till lärosätet Uppsala Universitet. 

Studien omfattar tio gymnasieskolors handlingsplaner, där fem av de skolorna ligger i utsatta 

områden och fem av de andra skolor ligger i icke utsatta områden. 

1.4 Begreppsdefinitioner 
Nedan kommer en förklaring av de ord som vi anser behöver definieras då dessa används 

genomgående i studien och då vissa av de kan ha olika benämningar men lika betydelse.  
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Diskriminering 

Diskriminering delas upp i två kategorier, direkt diskriminering och indirekt diskriminering. Enligt 

1 kap. 4§ punkterna 1-2 i diskrimineringslagen (SFS 2008:567) anses att direkt diskriminering sker 

när någon missgynnas av att behandlas sämre av någon annan i jämförbar situation i samband med 

kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Med indirekt diskriminering 

menas när någon missgynnas på grund av tillämpning av bestämmelse som anses neutral men kan 

komma att missgynna personer med visst kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller 

ålder.  

Kränkande behandling 

Kränkande behandling återfinns i 6 kap. 3§ i skollagen (SFS 2010:800) och det beskrivs där som 

ett beteende som kränker en elevs värdighet, men som inte klassas som diskriminering enligt 

diskrimineringslagen och är ett beteende som är oönskat hos den som blir utsatt. Vad som anses 

som oönskat beteende bestäms av den som upplever sig utsatt för kränkande behandling, men den 

som kränker måste också vara medveten om att uppträdandet upplevs som kränkande. En 

kränkning måste vara märkbar och tydlig för att det ska vara fråga om kränkande behandling enligt 

lag.  

Mobbning: 

Enligt Skolverket (2020), sker mobbning när någon blir kränkt av andra genom exempelvis bli 

retad, slagen eller utfryst. Det kan även röra sig om kränkningar som sker på sociala 

medier.  Handlingar som klassas som mobbning är bland annat att man säger elaka ord, ger 

menande blickar eller att man skrattar åt någon. Mobbning är även när man ser till så att en person 

aldrig får vara med i gruppen eller att man sprider osanna rykten. Som mobbning klassas även 

slagsmål, spark, knuffar eller hot mot en annan person.  

Trakasserier 

Enligt 1 kap. 4§ punkt 4 i Diskrimineringslagen (SFS: 2008:567) innebär trakasserier: 

“...ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av 

diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder...” 

Utsatt område 

Enligt rapport från Nationella Operativa Avdelningen (NOA) “Utsatta områden- Social ordning, 

kriminell struktur och utmaningar för polisen” (2017) menas att ett utsatt område är “ett 

geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där kriminella 

har en inverkan på lokalsamhället” (NOA, 2017:4). Med detta menas att det finns en mängd 

riskfaktorer som leder till bristande framtidstro, såsom arbetslöshet, ohälsa och misslyckad 

skolgång. Inom utsatta områden finns en stor risk bland unga personer att utveckla ett 

normbrytande beteende och riskerar att hamna in i kriminalitet. 
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1.5 Disposition 
Denna studie har först ett avsnitt om tidigare forskning som ger en presentation över hur 

kunskapsläget ser ut i relation till denna studies område. Detta avsnitt följs sedan av en diskussion 

kring tidigare forskning. Därefter kommer en redogörelse och diskussion kring de teorier denna 

studie bygger på. Teorierna förklaras kortfattat och de delar av teorierna som studien kommer 

använda sig av presenteras. Detta följs av metodavsnitt där en kortare genomgång av metod, urval, 

begränsningar, etiska överväganden, samt studiens validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. De 

två sista avsnitten av studien redogör för analysen av handlingsplanerna följt av vilket resultat som 

analysen gav. Avslutningsvis kommer en diskussion kring helheten, med mest fokus på resultat 

med i förhållande till tidigare forskning, metodval samt implikationer för socialt arbete som 

forskning och praktik. 

2. TIDIGARE FORSKNING  

I detta kapitel presenteras först vår sökprocess. Sedan redogörs det för hur kunskapsläget ser ut 

genom tematisering av det forskning vi applicerat på denna studie. Kapitlet avslutas med 

sammanfattning och diskussion kring forskningen. 

2.1 Sökprocess 
Samtliga sökningar skedde på Uppsala Universitetsbibliotek söktjänst. Träfflistan hanterades 

genom ett filter där vi valde att bara få fram artiklar som är peer-reviewed i syfte att vara säkra att 

källorna var av vetenskaplig art. 

Första steget i att ta fram relevant litteratur var skapandet av en skiss med relevanta sökord. 

Denna skiss gjordes i form av en mindmap där eventuella relevanta ord skrevs upp. Vi började 

söka på ord som mobbning, psykisk ohälsa bland unga, mobbning i skolan och psykisk ohälsa i 

skolan. Dessa ordval har gett oss artiklar som hjälpte oss att koppla ungas psykiska ohälsa i 

förhållande till mobbning. Vi fann bland annat artiklar som beskriver och diskuterar fenomenet 

mobbning och lärarnas, föräldrarnas samt elevernas engagemang till att förebygga det. Vi fann 

artiklar som är gjord på kvantitativa studier om mobbning och trakasserier och diskuterar dessa 

som sociala processer. Andra steget var att få fram artiklar som kan kopplas till våld i skolan då 

det ligger relativt nära mobbning. De ord vi inledde sökningen med var följande: våld i skolan, 

våld bland unga, skolornas insatser mot våld, och skolrelaterat våld. Sökningen gav oss resultat 

på en del intressanta och relevanta artiklar för denna studie som bland annat lyfter hedersrelaterat 

våld och begreppet våld som ett allmänt begrepp. Vår studie har inte som mål att forska om 

hedersrelaterat våld, dock valde vi att ta med de studier då dessa beskriver skolans arbete mot olika 

typer av våld. Sökningar på enbart våld resulterade i flera artiklar, men de var inte alltid relevanta 

för uppsatsen då merparten behandlade våld i nära relationer, kriminalitet, användning av vapen 

eller socialtjänstens hantering av våld. Detta ansåg vi inte vara till hjälp med att besvara 

forskningsfrågan då vi undersöker främst kopplingen mellan kränkande behandling och psykisk 

ohälsa bland ungdomar, inte kriminalitet eller våld i nära relationer. Vi är inte heller intresserade 

av socialtjänstens hantering av våld, utan snarare om handlingsplaner i relation till psykisk ohälsa 

kan kopplas till socialt arbete. 
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Eftersom sökningar på svenska var otillräckliga för att finna relevanta artiklar, började vi söka på 

engelska ord som ansågs vara relevanta. Orden vi sökte på var violence in school, school violence, 

school bullying och bullying in school. Genom dessa sökord fann vi studier som lyfter bland annat 

aspekter av psykisk påverkan av skolvåld samt en tidningssamling som regelbundet ger ut 

vetenskapliga artiklar inom området. Sökningen på school bullying gav oss artiklar som ger en 

bredare syn på kopplingen mellan mobbning och mental ohälsa. 

Sista steget i sökprocessen var att vi gjorde en sökning på Google för att bland annat få 

polisens rapport om vilka områden som kategoriseras som utsatta. Vi ville även få fram 

Skolverkets rapporter om mobbning för att få en bredare inblick på begreppet och statistik över 

hur förekommande mobbning och kränkande behandling är. 

2.2 Tematisering av tidigare forskning  
Utifrån de artiklar och litteratur som har valts ut har en kodning gjorts. Kodningen innebär att 

litteraturen har delats in i teman, alltså delades in i olika kategorier. Utifrån materialets 

ämnesområde kunde vi dela in artiklarna i fyra kategorier; Våld i skolan, kränkningar och 

mobbning, myndighet och statistik samt psykisk ohälsa bland elever. Nedan ges en utförligare 

beskrivning av tidigare forskning kring artiklarnas syfte, metod och resultat utifrån de teman som 

vi hade tagit fram. 

2.2.1 Våld i skolan 
Johannes Lunneblad och Thomas Johanssons artikel “Vi kan ju inte polisanmäla allt som händer i 

skolan: skolan, våldet, lagen och dialogen” (2019) har som syfte att bland annat undersöka vilka 

händelser och gärningar skolpersonalen väljer att polisanmäla, hur skolpersonalen talar om de 

elever som är inblandade i de situationer som polisanmäls samt hur skolpersonalen motiverar 

polisanmälningarna. Författarna menar att historiskt sett har skolan haft som uppdrag att 

disciplinera barn och ungdomar med syfte att hantera det som betraktas som problematiskt 

beteende (Lunneblad och Johansson, 2019:43). Deras studie omfattar grundskoleelever i årskurs 

7–9 med variation på skolornas geografiska läge och socioekonomiska status genom att intervjua 

skolpersonalen. Det huvudsakliga resultatet visar att skolpersonal främst rapporterade fysiskt våld 

till polisen samt att polisanmälningarna främst gjordes för att göra det tydligt för eleverna vilket 

beteende som inte tolereras inom skolans område (2019:47).  

Syftet med Thumann, Nor, Naker och Devries studie “Primary school students’ mental 

health in Uganda and its association with school violence, connectedness, and school 

characteristics” (2016) var att undersöka om skolrelaterade aspekter till mental ohälsa kan ha 

koppling till exempelvis skolans storlek och geografiska läge. Även om studien är en undersökning 

gällande skolsituationen i Uganda är dess fokus och resultat kring skolvåld och dess påverkan på 

elevers psykiska mående användbart för denna studie. De använder sig av teorin om 

socialkonstruktivism och de genomför med hjälp av både intervjuer och frågeformulär (Thumann 

et.al, 2016:3). Deras resultat visar att elevers erfarenheter av våld i skolan är starkt förknippade 

med psykiska hälsoproblem hos dessa. Skolans storlek var inte en faktor som kunde relateras till 

mental ohälsa, däremot kunde man se koppling mellan mental ohälsa och skolans geografiska läge. 

Författarna menar att risken för att utveckla mental ohälsa ökade om elever studerade på vad de 

kallar, en “urban school” (Thumann et al, 2016:6-7). 
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Michael Furlongs och Gale Morrisons artikel “The school in school violence: Definitions and 

facts” (2000) syftar på att föra fram historiska och nutida faktorer bakom skolvåld. Det hävdas i 

artikeln att kunskap kring våld är nödvändigt för att skolan ska kunna ta ett steg mot att definiera 

och sedermera tillhandahålla effektiva och breda lösningar på problemet (Furlong & Morrison, 

2000:71). Deras resultat visar att det finns typiska grupper av elever som ofta är med i incidenter 

av skolvåld. Utifrån detta menar författarna att förutom att identifiera förövare och offer som 

målgrupp, måste forskarna även undersöka i vilka sammanhang våldet sker (2000:79). Författarna 

redovisar att medvetenhet om mönster och trender vid våld kan vara till hjälp för skolpersonal att 

bli mer vaksamma på vissa individer, grupper och situationer för att kunna förebygga våldet och 

ge stöd till drabbade. Med detta menar författarna att skolpersonalen ska ta till sig kunskap om de 

villkor som råder i skolan för att kunna förebygga skolvåld. Artikeln tar upp exemplet att män ofta 

är involverade i våldssituationer, både som gärningsmän och offer, vilket kan antyda att skolans 

arbete mot våld öppet bör erkänna behovet av att specifikt undersöka och fokusera på mäns 

beteende (2000:80). 

2.2.2 Kränkningar och mobbning  
Nästa tema är kränkningar och mobbning, ett tema som gjordes utefter vad artiklarna i stora drag 

handlade om. Till detta tema hör bland annat Sabine Grubers artikel “Nationella föreställningar 

och gränser i skolans insatser mot «hedersrelaterat» våld” (2011). Artikeln berör frågan om skolans 

åtgärder mot hot och våld som kategoriseras som hedersrelaterat och undersöker om detta kan 

kopplas till och återge nationalistiska idéer. De begrepp och teorier som särskilt lyfts under studien 

är socialkonstruktivism, intersektionalitet samt heder (Gruber, 2011:150-151). Det empiriska 

materialet baseras på dokumentärt material, observationer samt intervjuer med personal som 

arbetar vid olika grundskolor och vidareutbildningar i Östergötlands län (2011:152). Det 

huvudsakliga resultatet i studien är att de åtgärder som vidtas i skolor ofta bygger på ett vi och dom 

tänkande som separerar våld och offer, till olika nationella, lokala och sociala rum. Med detta 

menas att det hedersrelaterade våldet ses som ett fenomen separerat från det svenska samhället och 

som är något som förekommer i en annan arena (2011:160). 

Johannes Lunneblad, Thomas Johansson och Ylva Odenbring beskriver att syftet med 

deras artikel “Juridik eller socialpedagogik? Skolors strategier för att hantera kränkningar” (2016) 

är att utifrån ett historiskt perspektiv diskutera hur grundskolan har formats på kommunal nivå, 

med särskilt fokus på geografisk rättvisa. Det som undersöks är hur svenska skolor definierar och 

kategoriserar situationer när elever har utsatts för olika former av våld i skolan (Lunneblad et.al, 

2016:272). En fallstudie har gjorts av två urbana gymnasieskolor i områden med olika 

socioekonomiska förhållanden. Det huvudsakliga resultatet visade på att socioekonomiska 

förhållanden påverkar hur professionella beskriver och kategoriserar våld och trakasserier samt 

vilka strategier som används. Inom förorten samarbetar skolan mer med polisen och rapporterar in 

våld och trakasserier till polisen, medan skolan i en småstad, i stället lägger vikten på att samarbeta 

med föräldrarna kring samma problematik (2016:284 ff.). 

Ytterligare en studie som diskuterar frågor om mobbning i skolan och dess effekt på elever 

är den av Kessel Schneider, O'Donnell, Stueve, och W. S. Coulter, “Cyberbullying, School 

Bullying, and Psychological Distress: A Regional Census of High School Students” (2012). Denna 

studie har dokumenterat förekomster av nätmobbning och mobbning i skolan med hjälp av en 
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regional folkräkning av gymnasieelever, som författarna kopplar samman med psykisk ohälsa. 

Metoden som användes i studien var undersökningar på 20 406 elever där de fick svara på sin 

upplevelse av mobbning och psykiska besvär som depression, självskada och självmord (K. 

Schneider et al, 2012:172). Resultatet av undersökningen visade att 25,9 procent av samtliga elever 

uppgivit att de blivit mobbade i skolan under senaste tolv månaderna. Studien omfattar både 

nätmobbning och skolmobbning och resultatet av undersökningen visade på att 59,7 procent av de 

som blivit mobbade genom nätet även hade varit offer för skolmobbning. Det visade sig även att 

36,3 procent av de som varit offer för skolmobbning även var offer för nätmobbning. Enligt 

undersökningen skedde mobbningen mestadels mot de elever som var homosexuella (2012:173). 

De offren som blivit utsatta för mobbning, visade tecken på lägre prestation i skolan. Författarnas 

slutsats är att resultatet ger en bekräftelse på att det finns behov för förebyggande insatser kring 

mobbning i relation till mental hälsa och skolprestation (2012:171). 

2.2.3 Psykisk ohälsa bland elever  
Psykisk ohälsa är ett av de forskningsfält som vi funnit mest forskning om. Däremot finns det få 

studier som kopplar psykisk ohälsa till mobbning och skolans arbete mot detta i samma studie. Vi 

har dock hittat några artiklar som lyckades fånga psykisk ohälsa bland unga och som reflekterar 

om mobbning kan vara orsaken till att psykisk ohälsa bland unga ökar. Den första artikeln som har 

värdefulla poänger för vår studie är studien skriven av Elisabet Langmann och Carl Anders 

Säfström och heter “Varför tar våldet aldrig slut?” (2018). Langmann och Säfström (2018) har 

som syfte i sin studie att lyfta frågan om hur det kan vara möjligt att mobbning fortsätter trots allt 

engagemang att försöka stoppa det genom exempelvis “antimobbningsprogram” där många är 

inblandade som elever, lärare och föräldrar (Langmann & Säfström, 2018:338). Författarna (2018) 

menar att en av mobbnings ansikten är våld. De beskriver att mobbning är ett fenomen som kan 

visa sig genom systematiskt upprepat våld, en uteslutning ur sociala gemenskapen samt 

svårfångade uttryck såsom upprepade kränkningar och trakasserier (2018:337). De lyfter även att 

återkommande trakasserier har en stor påverkan på de ungas självkänsla och psykisk hälsa, vilket 

även kan påverka de unga då de presterar sämre i studierna eller väljer att hoppa av studier 

(2018:338). Författarna (2018) menar även att mobbning bör betraktas av skolan som en funktion 

av en socialiserande institution snarare än en negativ avvikelse som sker utanför skolans 

verksamhet (2018:338). Studiens resultat visar att skolornas ojämlikhet skapar villkor för 

mobbning, samt att aktörer i skolan måste bekräfta jämlikhet för att förändra villkoren (2018:349). 

Nästa artikel är skriven av Robert Thornberg, “School bullying and fitting into the peer 

landscape: a grounded theory field study” (2018) som bygger på etnografiskt fältarbete med 144 

elever och sju lärare från tre svenska offentliga grundskolor. Studien syftar till att forska kring 

huruvida mobbning behöver en teoretisk och metodisk breddning för att man ska kunna förstå sig 

på dess komplexitet. Thornberg (2018) ger en tolkande beskrivning av mobbning i skolan och 

förklarar att när mobbning framställs som något som orsakas av enskilda egenskaper så blir lärare 

blinda för rasism, könsnormer, heteronormativitet eller andra förtryck som sker i mobbning, vilket 

försvårar arbetet att förhindra den (2018:155). Thornberg har även skrivit en artikel som heter 

“"She’s Weird!’ — The Social Construction of Bullying in School: A Review of Qualitative 

Research” (2011). Denna artikel granskar kvalitativa studier om mobbning och trakasserier i 

skolan där författaren menar att en kvalitativ forskning gör det möjligt att studera mobbning och 
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trakasserier som sociala processer, interaktioner och meningsskapande i vardagliga sammanhang 

(2011:258-259). Med detta menas att mobbningen och trakasserierna ses som något mer än bara 

en kränkande handling från en elev mot en annan, utan att den också fyller andra syften. 

2.2.4 Myndighet och statistik  
Till vårt sista tema, myndigheter och statistik har vi fört rapporter från Skolverket, polisen, 

boverket och SCB. Den första är framställd av Skolverket, “Främja, förebygga, upptäcka och 

åtgärda” (2019) vilken gavs ut som ett stödmaterial till skolor i hur de kan arbeta i frågor gällande 

diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. I rapporten har Skolverket (2019) valt att 

använda sig av begreppen kränkande behandling och trakasserier, vilka också är de begrepp som 

skollagen (kränkande behandling) och diskrimineringslagen (trakasserier) använder sig av. Den 

andra rapporten av Skolverket, “Kränkningar i skolan - analyser av problem och lösningar” (2013) 

användes även som underlag för ovanstående rapport. Syftet med rapporten var att analysera 

material som Skolverket samlat in genom enkätundersökningar och intervjuer med skolpersonal, 

elever, trygghetsteam och föräldrar. De har sedan låtit olika forskare göra fördjupade studier av 

materialet och samlat dessa analyser till en antologi. I denna rapport använder Skolverket (2013) 

sig av begreppet mobbning, vilket även innefattar våld. I rapporten beskrivs hur brist på moraliskt 

samvete kan underlätta för unga att använda sig av våld. Skolverket (2013) kommer även fram till 

vilka åtgärder och tillvägagångssätt som visat sig fungera väl för att förebygga och hantera 

kränkningar i skolan. Bland åtgärderna betonas en insikt och medvetenhet om hur kränkningar 

uppstår i sociala processer. Det är en viktig del i skolans utformning av förebyggande arbete. 

Polisens rapport “Kriminell påverkan i lokalsamhället: En lägesbild för utveckling i utsatta 

områden” (2019) har som syfte att kartlägga vilka områden i Sverige som är utsatta respektive 

särskilt utsatta. Kartläggningen har gjorts i alla lokalpolisområden i hela Sverige. Syftet med 

rapporten är att ge en nationell lägesbild om den kriminella påverkan på lokalsamhället och av 

områdenas utsatthet (2019:3). Bedömningen av områdena görs bland annat på basis av områdenas 

socioekonomiska status samt kriminellas inverkan på lokalsamhället (2019:4). Det huvudsakliga 

resultatet är en kartläggning av utsatta och särskilt utsatta områden i Sverige (2019:9). Det är denna 

lista vi använde för att genomföra en urvalsprocess av gymnasieskolor i utsatta områden. 

Boverkets rapport “Etniska hierarkier i boendet - Lägesrapport om integration” (2007) är 

en kartläggning på hur boendesegregationen ser ut bland invandrare, både från västvärlden och 

utanför den. Resultatet visar att personer som invandrat från andra länder än västländer har svårare 

att bli inkluderade i samhället och även har det svårare på bostadsmarknaden. Bostadsmarknaden 

visade sig även vara segregerad, detta har ett tätt samband med invandrares socioekonomiska 

situation (2007:50). Ett bostadsområde som präglas av socioekonomisk status kan även ha en 

negativ påverkan på skolresultatet för de som bor i området. Detta beror, tillsammans med andra 

faktorer, på att den sociala omgivningen har effekter på skolgången (2007:31). Den sociala 

omgivningens påverkan på skolresultatet gällde alla barn oavsett ursprung. Ytterligare resultat är 

att det även finns skillnader inom gruppen invandrare beroende på vilken etnicitet de har, detta 

benämns som etniska hierarkier (2007:47). Denna rapport bidrar till vår studie med dess svar på 

vilka effekter boendesituationen och de socioekonomiska förhållandena har för barn i skolåldern.  

“Barn, boendesegregation och skolresultat” är en rapport av SCB (2007). Rapporten handlar likt 

rapporten från Boverket (2007) om hur boendesegregationen ser ut, dock med större fokus på hur 
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detta påverkar studieresultatet för elever i årskurs nio. Resultatet visar bland annat att risken för 

att få dåliga skolresultat ökar desto högre andel barn med utländsk bakgrund som går på skolan 

(2007:37-38). Resultatet visar även att skolor i segregerade områden har en högre läraromsättning, 

lägre andel behöriga lärare, men också högre lärartäthet (2007:49). Resultatet visar dock att 

individerna själva och deras familjer förklarar en större del av hur skolresultatet ser ut.  

2.3 Reflektioner över kunskapsläget 
Samtliga studier ger oss nya perspektiv och viktig information som är grundläggande för att vi ska 

kunna gå vidare med att besvara studiens forskningsfrågor. Det som vi reflekterade över är att 

studierna främst omfattar grundskolor, vilket går emot denna studies urval av gymnasieskolor. 

Dock valde vi att ta med dessa artiklar trots annan målgrupp, eftersom den berör forskning och 

teorier som vi ansåg vara applicerbara även på gymnasieelever. 

Vi diskuterade om huruvida begreppet och aspekten hedersvåld ska tas med, vi valde att ta 

med enstaka artiklar om ämnet för att bidra med ytterligare en dimension av kränkande behandling. 

Det kan också vara intressant att jämföra hur olika skolor beskriver hedersvåld, om de över huvud 

taget gör detta, då den aspekten ofta omtalas i politiska debatter samt är bred och kan vara 

svårdefinierad. Att kunna förhålla sig till studier kring det hedersvåld kan vara ett hjälpmedel i att 

undersöka handlingsplanerna utifrån en mer nyanserad bild på kränkande behandling. 

Vad gäller tidigare forskning som beskriver psykisk ohälsa bland unga, kan innehållet i 

studierna ge oss en bekräftelse att mobbning, kränkande behandling och trakasserier som sker 

inom skolans område har en stor påverkan på ungdomars psykiska hälsa. Det ökar även studiens 

trovärdighet att handlingsplanerna kring kränkande behandling kan ha en stor betydelse i hur 

ungdomarna mår och behandlas under deras skolgång. Langmann och Säfström beskriver att 

återkommande trakasserier i skolan påverkar elevers upplevelse av skolmiljön vilket kan resultera 

i att ungdomarna presterar sämre, hoppar av utbildningen och i värsta fall börjar självskada 

(2018:337-338). Om detta kan bli konsekvenserna av ett otillräckligt arbete motiveras även vikten 

av att skolorna har en väl genomförd handlingsplan. 

Det vi använt oss av från myndigheter är rapporter och statistik som bland annat 

Skolverkets rekommendationer om hur skolor ska arbeta kring kränkningar och våld i skolan. 

Dessa har använts som referensram när jämförelsen av de inhämtade handlingsplanerna gjordes. 

Skolverket uttrycker även hur svårdefinierat kränkningar och trakasserier är då de kan ha samma 

betydelse. Till följd av detta använder de sig ofta av endast ett begrepp, kränkningar, detta syftar 

på alla handlingar med en kränkande karaktär - där även våld innefattas. Detta har tagits i 

beaktande inom denna studie och vi har förståelse ifall skolorna har svårigheter att förhålla sig till 

svårdefinierade begrepp. Övrig information som Polisens rapport bidrog med en kartläggning av 

utsatta områden som är användes i urvalet av skolor.  

 

 

 



Henrik Skansfelt & Jolanta Zajac 

14 (39) 

3. TEORETISKT PERSPEKTIV  
I detta avsnitt redogörs de teoretiska ansatser studien utgår från. En del av den tidigare forskningen 

utgår från socialkonstruktivism, vilket vi även valt att applicera på denna studie. Eftersom 

mobbning, kränkande behandling och diskriminering kan tolkas som utövande av makt har vi även 

valt att använda oss av intersektionalitet. I kommande avsnitt ges en vidare beskrivning av 

teorierna. 

3.1 Intersektionalitet 
Det intersektionella perspektivet handlar i stora drag om hur maktstrukturer bidrar till att 

reproducera ojämlikhet och förtryck samt hur olika maktordningar samspelar med varandra. Enligt 

Tina Mattsson (2015:98) syftar intersektionalitet på att synliggöra specifika situationer av förtryck 

och förklara hur det skapas skärningspunkter i maktrelationer baserat på identitestkategorierna 

etnicitet, sexualitet, kön och klass. Med detta vill man analysera relationen och samspelet mellan 

makt, ojämlikhet och de sociala identitestkategorierna. Inom intersektionalitet menas att dessa 

kategorier inte kan separeras utan snarare att de gemensamt skapar socialt konstruerat förtryck 

(Mattsson, 2015:20-22). Med bakgrund i detta kan det anses att ungdomars livssituation och 

möjligheter i livet inte enbart är beroende av faktorn att de är unga, utan också påverkas bland 

annat av deras klasstillhörighet, sexualitet, etnicitet och kön. Med detta menar vi att ungdomar kan 

ha olika förutsättningar och behov för att klara skolgången. Om skolan inte tillgodoser och beaktar 

dessa skulle det kunna medföra att ungdomarnas framtida utveckling och psykiska mående 

påverkas av hur skolorna arbetar. Om skolorna exempelvis inte beaktar alla identitetskategorier 

kan det ge konsekvenser som påverkar de ungas mående, samt deras möjligheter att klara 

skolgången, utvecklas gynnsamt och få bra förutsättningar att komma in i vuxenlivet.  

Ett intersektionellt perspektiv kan vara användbart då vår antagande är att skolans 

hantering av kränkande behandling skiljer sig åt beroende på skolans geografiska läge. I ett särskilt 

utsatt område huserar sannolikt socioekonomiskt svaga innevånare, därav kan intersektionalitet 

göra det lättare att förstå skolornas potentiella olikheter. Socioekonomisk status är inte samma sak 

som klasstillhörighet, vilket särskilt benämns inom intersektionalitet. Som tidigare nämnt har 

Lunneblad, Johansson och Odenbring (2016), kommit fram till att skolor från småstäder väljer att 

samarbeta mer med föräldrarna och att skolor belägna i ett förorter väljer att samarbeta med 

polisen. Denna skillnad skulle exempelvis kunna förklaras genom en intersektionell analys med 

begreppen klass och etnicitet i fokus. 

3.2 Socialkonstruktivism  
Socialkonstruktivism är en samhällsvetenskaplig inriktning som hävdar att verkligheten är något 

som skapas i mellanmänsklig interaktion och i det kollektiva handlandet. Detta synsätt tar fasta på 

de begrepp människor använder för att förstå omvärlden. Begreppen och deras innebörd skapas i 

samspelet mellan människor och kan skilja sig åt mellan olika kulturer och samhällen. Även de 

sociala positionerna, och de som tillhör dem, påverkas av hur det talas om dem. Teoretikern Karl 

Marx menar att detta endast gäller om sättet det talas om de sociala positionerna är i linje med den 

rådande samhällsordningen (Sahlin, 2013:141). Till skillnad från exempelvis det objektivistiska 

synsättet, som ser på problem som objektivt existerande, menar socialkonstruktivism att sociala 



Henrik Skansfelt & Jolanta Zajac 

15 (39) 

problem skapas genom kollektiva definitionsprocesser. Enligt socialkonstruktivism är 

utgångspunkten att undersöka vilken karaktär problemet ges vid den sociala utformningen av 

problemet, samt vilka konsekvenser denna konstruktion av problemet har i termer av orsak, ansvar 

och lämpliga lösningar (Payne, 2015:320-321). I förhållande till denna studie kan 

socialkonstruktivism hjälpa till att tolka handlingsplanens definition av kränkande behandling och 

hur den konstrueras av skolorna. Sättet skolorna beskriver behandlingen torde även påverka hur 

de arbetar mot det. Perspektivet är även lämpligt då varje skola utformar sina egna handlingsplaner. 

Användandet av socialkonstruktivism kan i detta fall bidra med att fånga och eventuellt delvis 

förklara skillnader som uppstår mellan skolornas definiering.  

Skolornas egen tolkning av kränkande behandling kan sedan till viss del förklaras med 

hjälp av teorin, bland annat genom dess fokus på språkets användning och konsekvenser.  I och 

med att skolorna själva utformar handlingsplanerna ökar möjligheten för olikheter mellan dem och 

beskrivningarna av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering kan komma att skilja 

sig åt beroende på skolornas geografiska läge och områdets socioekonomiska förhållanden.  

Faircloughs diskursteori utgör både ett teoretiskt och ett metodologiskt perspektiv, därför 

har vi valt att presentera den kritiska diskursanalysen under metodavsnittet. 

4. METOD 

I detta avsnitt presenteras studiens metodval, urval och begränsningar, och en beskrivning av hur 

studien har genomförts. Vidare diskuteras det kring studiens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet, samt redovisning av etiska överväganden som gjorts. Till sist följer en 

diskussion av metodvalet. 

4.1 Metodval  
Metoden som användes för att genomföra analysen i denna kvalitativa studie är diskursanalys med 

inspiration från Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. Diskursanalys har ett annat fokus än 

till exempel innehållsanalys som, i sin enklaste form, fokuserar på att identifiera ord, koda dessa 

utifrån bestämda kategorier och sedan kvantitativt analysera dessa (Winther-Jørgensen & Phillips, 

2000:119). Diskursanalys är mer komplext än innehållsanalys på så sätt att diskursanalys fokuserar 

på hur människor brukar tala om något visst ämne och metoden används för att undersöka hur man 

debatterar, diskuterar eller beskriver ett visst tema eller forskningsfält (Alvesson & Sköldberg, 

1994:279-284). Det innebär att innehållet analyseras på ett sätt som hjälper forskare att utforska 

hur man talar om något genom att identifiera exempelvis olika beskrivande och definierande ord, 

samt fundera på varför den beskrivs på det sättet och inte på ett annat sätt (Winther-Jørgensen & 

Phillips, 2000:7-10). Samtidigt menar också Fairclough att syftet med diskursanalys är att se om 

det finns olika sätt att prata om ett visst tema och vad detta kan få för konsekvenser (Fairclough, 

2015:37-38).  Mot bakgrund av detta lämpar sig i vårt fall diskursanalys som analysmetod då det 

som står i handlingsplanerna torde påverka hur skolan arbetar, vilket i sin tur påverkar eleverna, 

deras föräldrar och andra instanser som exempelvis socialtjänsten. 

Med hjälp av kritisk diskursanalys problematiseras empiriska relationer och de undersöks 

i skärningspunkten mellan diskursiv praktik och social och kulturell utveckling i olika sociala 

sammanhang. Enligt Winther-Jørgensen och Phillips använder Fairclough beteckningen kritisk 
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diskursanalys både som beteckning för de angreppssätt som han har utvecklat och för en bredare 

riktning inom diskursanalysen (2000:66). 

Winther-Jørgensen och Phillips talar om att det går att utläsa fem gemensamma drag för 

olika angreppssätt inom kritisk diskursanalys (2000:67). Dessa är, enligt författarna som refererar 

till Fairclough och Wodak, för det första att de sociala och kulturella processerna delvis har en 

lingvistisk-diskursiv karaktär. Det författarna menar är att det uttalade, nedskrivna och i vissa fall 

det visuella är en dimension inom det sociala och kulturella. För det andra är det att en diskurs 

både är konstituerande och konstituerad. Med detta menar författarna att diskursen både påverkar 

och påverkas av andra sociala praktiker, exempelvis påverkas den politiska diskursen samhällets 

diskurs och vise versa.  För det tredje är det att språkbruk ska analyseras empiriskt i det sociala 

sammanhanget. Detta menar författarna skiljer kritisk diskursanalys från vissa andra diskursiva 

teorier, vilka inte har ett fokus på språkets betydelse inom sociala interaktioner. För det fjärde är 

det att diskurs fungerar ideologiskt. Med detta menar författarna att diskursiva praktiker kan 

användas för att bland annat upprätthålla ojämställdhet. Exempelvis kan diskursen i media påverka 

opinionen. Det femte och sista gemensamma draget hos kritiskt diskursanalytiska metoder är den 

kritiska forskningspositioneringen, där positioneringen innebär att angreppssättet ofta ställer sig 

på de förtryckta samhällsgruppers sida. Syftet med positioneringen är att kasta ljus på diskursiva 

praktikens roll i skapandet av ojämlika förhållanden (Winther-Jørgensen & Phillips 2000:67-69).  

Winther-Jørgensen och Phillips (2000:93) framhäver några kritiska anmärkningar vid 

användningen av Faircloughs kritiska diskursanalys. Bland annat hänvisar de till det angreppssätt 

som Fairclough utformat, där författarna menar att det finns ett stort problem. Författarna anser att 

det är oklart vilka konsekvenserna blir av att skilja mellan det diskursiva och det icke-diskursiva. 

De menar även att gränserna mellan diskursanalysen och analysen av den sociala praktiken saknar 

de riktlinjer som behövs för att veta hur mycket, och vad, som behöver analyseras (Winther-

Jørgensen & Phillips, 2000:93). Detta gör att det finns en otydlighet kring hur diskursanalysen ska 

användas. Författarna menar ändå att jämfört med andra diskursanalyser ställer Fairclough upp 

den mest sofistikerade modellen för förhållandet mellan språkbruk och de bredare samhälleliga 

praktikerna (Winther-Jørgensen & Phillips, 2000:93). Trots att det finns oklarheter och otydlighet 

i hur den kritiska diskursanalysen ska användas fann vi den värdefull för studiens syfte och 

frågeställningar. Studiens metod är dock enbart inspirerad av Faircloughs och det finns därmed 

tillvägagångssätt i analysen som avviker från hans angreppssätt.  Det som främst används, och som 

kan anses vara kärnan i Faircloughs analysmetod, är de tre dimensionerna som beskrivits tidigare.  

I denna studie har handlingsplanerna analyserats med inspiration av Faircloughs 

tredimensionella modell. De tre dimensionerna är kortfattat 1. Text, 2. Diskursiv praktik och 3. 

Social praktik. Handlingsplanerna har analyserats var för sig utefter de två första dimensionerna 

och sedermera tillsammans utefter den sista. Det första steget, text, var att se till 

handlingsplanernas lingvistiska uppbyggnad. Under detta steg låg fokuset på att utmärka och 

belysa beskrivande och utmärkande vokabulär, samt sammanhanget mellan texternas olika satser. 

Nästföljande steg var att analysera texternas diskursiva praktik, där fokuset var att undersöka 

de diskurser och genrer som handlingsplanerna anknöt till och på vilket sätt de kan tänkas 

att konsumeras. Det tredje och sista steget var att reflektera kring texternas sociala praktik. I detta 

steg analyserades och diskuterades handlingsplanernas potentiella påverkan på individnivå, skolan 

och samhället med bakgrund i de två tidigare analyserna. 
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4.2 Urval och begränsningar  
Studien behandlar som tidigare nämnts handlingsplaner mot kränkande behandling från 

gymnasieskolor. Att valet föll på gymnasieskolor och inte grundskolor beror på att ungdomar ofta 

är målgruppen det talas om när det diskuteras psykisk ohälsa. Urvalet av gymnasieskolor är även 

begränsat till tio stycken slumpmässigt utvalda inom Uppland, varav fem stycken är placerade i 

särskilt utsatta områden och fem stycken i områden som inte är utsatta. Vi använder oss av polisens 

rapport (Polisen, 2019:6-7) över utsatta områden vid urvalet av skolor tillhörande dessa. Samtliga 

gymnasieskolor är under kommunal regi. Anledningen till att vi valt att bygga studien på tio 

gymnasieskolor beror på att studien skulle bli för stor om vi tog fler, samtidigt som vi anser att 

resultatet inte skulle skilja sig om vi valde att analysera fler handlingsplaner. Vi tror inte att det 

förekommer några drastiska skillnader mellan gymnasieskolors handlingsplaner på nationell nivå, 

varför avgränsningen av område för urval av skolor gjordes utifrån lärosätet Uppsala universitets 

geografiska närhet.  

En tänkbar begränsning i studien skulle kunna vara dess fokus på enbart skolornas 

handlingsplaner. Den aspekt som inte fångas in är de rutiner och åtgärder som skolan har uttalat 

men inte dokumenterat. Dessa bestämmelser har för skolpersonalen säkerligen samma bäring som 

de rutiner som är dokumenterade, men är sådant som vi utomstående inte kommer kunna ta del av 

i och med att vi ej utför några intervjuer med skolpersonal. Exempel på sådana bestämmelser är 

interna beslut fattat inom skolornas arbetslag. Ytterligare en begränsning är att vi inte kan 

kontrollera hur och om handlingsplanerna egentligen används. Detta är dock bara relevant i den 

del som rör frågeställningen om skolans åtgärder är tillräckliga, och inte den del som rör själva 

definitionen och beskrivningen av våld. 

4.3 Genomförande  
Vi tog fram handlingsplanerna genom att hämta dem från respektive skolas hemsida. Analysen 

gjordes genom att göra en färgkodning på ord och meningar i handlingsplanerna. Färgerna 

representerade varje enskilt tema som nämns under punkt 4.4. Efter att vi slutfört en analys av en 

handlingsplan har vi i ett annat dokument dokumenterat de ord och meningar vi funnit intressanta. 

Detta underlättade den senare analysen där vi sammanställde färgkodningen för att lättare kunna 

se likheter och skillnader mellan handlingsplanerna. För att göra likheterna och skillnaderna ännu 

tydligare har vi valt att använda oss av tabeller. De var behjälpliga för oss i att analysera materialet, 

samtidigt som de bidrog till att lättare presentera analysen och sedermera föra diskussion kring. 

Efter slutförd analys fann vi dock fortfarande många andra intressanta aspekter, utöver de 

tematiserade, i handlingsplanerna som visar på likheter och skillnader både mellan och inom de 

olika områdena. Dessa kommer dessvärre inte att tas med i denna studie då de inte var av relevans 

och inte kunde besvara forskningsfrågorna.  

Gymnasieskolorna har även anonymiserats och benämns som GY1, GY2 etcetera. 

Benämningen GY står för gymnasieskola. Gymnasieskolorna 1-5 är skolor som ligger i icke utsatta 

områden och gymnasieskolorna 6-10 är skolor som ligger i utsatta områden. Handlingsplanerna är 

offentliga dokument, ändock har vi valt att anonymisera skolorna för att det inte ska vara möjligt 

att koppla analysen till en specifik skola. Detta eftersom vi ville säkerställa ytterligare att inga 

etiska regler bryts.  
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4.4 Tematisering av handlingsplaner  
En tematisering har genomförts genom att läsa igenom varje handlingsplan. När något analytiskt 

intressant har hittats i handlingsplanerna har detta kopierats och klippts in under lämpligt tema 

som vi har förutbestämt: 1) Utmärkande ord och meningar som används i beskrivningen av 

kränkande behandling, och 2) Intersektionella aspekter i handlingsplaner. Under läsningen av 

handlingsplaner uppkom ytterligare två teman som bedömdes bidra till att besvara 

forskningsfrågorna. Dessa teman blev: 3) Utmärkande ord och meningar som används i 

beskrivningen av arbetet mot kränkande behandling, och 4) Ansvarsfördelning - vem tilldelas 

ansvar enligt handlingsplanen. En del av handlingsplanerna inkluderar sammanställningar av 

kartläggningar av skolornas interna trivselenkäter. Dessa visar en överblick över hur eleverna trivs 

samt förekomsten av kränkande behandling bland eleverna. Kartläggningar redovisas under det 

femte temat Kartläggning av trivselenkät. Genom att jämföra skolornas handlingsplaner med 

kartläggningen får vi ytterligare ett underlag till att besvara forskningsfrågan om skolornas arbete 

mot kränkande behandling och psykisk ohälsa är tillräcklig.  

4.5 Validitet, reliabilitet, generaliserbarhet 
För att öka kvaliteten på en studie brukar man använda sig av validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet som kriterier. Kvalitativa forskare vill gärna visa att materialet som har samlats 

in är exakta och träffsäkra, då talar man om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. Validitet 

handlar om att forskaren övertygar läsaren om att studien har med rimlig sannolikhet en exakt och 

träffsäkert material (Denscombe, 2018:420). Med detta menas att forskaren måste ta hänsyn till 

kunskap och teorier som existerar inom området. 

Kortfattat är validitet beroende av vad som mäts, medan reliabilitet beror på om hur 

någonting mäts. Ruth (1991) beskriver att reliabilitet innebär en tillförlitlighet i det som en forskare 

studerar. Inom kvalitativ metod kan detta vara problematiskt då det finns mänskliga faktorer som 

påverkar förutsättningarna för forskarens inställning till studien och som kan påverka vilket 

resultat som framhävs (1991:283ff). Samtidigt menar man att med den aspekten finns det en stor 

sannolikhet att en annan forskare kommer fram till ett annat resultat inom samma studie 

(1991:283ff). Som forskare i en kvalitativ studie påverkas resultatet av hur vi som forskare tolkar 

texten. Det vi har gjort för att säkra både validitet och reliabilitet är att vi har grundat 

undersökningen i vår studie från handlingsplanens exakta ord och meningar som i vissa fall citeras. 

Vi har även under hela undersökningen utgått från studiens syfte och frågeställning.  

Generaliserbarhet inom kvalitativa studier ställer frågan om hur studiens resultat kan 

generaliseras. Med det menas att resultat ska kunna appliceras på en annan grupp och resultatet 

skulle ändå bli detsamma (2018:422). Denscombe (2018) förklarar att vissa kvalitativa forskare 

hävdar att det inte är deras sak att undersöka generaliserbarheten i studien då de hävdar att fynden 

i en studie har ett värde i sig genom att lyfta den unika situationen. Det finns även de forskare som 

anser att det är en relevant fråga men att den måste angripas på ett annat sätt vid kvalitativ 

forskning. Denna studie bygger på mindre antal enheter vilket kräver ett alternativt angreppssätt 

som kallas för “överförbarhet”. Så frågan om i vilken uträckning det är sannolikt att fynden 

återfinns i andra fall, blir ersatt med frågan om i vilken utsträckning fynden skulle kunna överföras 

till andra fall (2018:422). Eftersom denna studie undersöker handlingsplaner, vilket varje skola 

förväntas ha, anser vi att det finns en stor chans att resultatet skulle kunna vara applicerbar även 
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om undersökningen genomfördes på andra skolor, även utanför Upplands Län. Däremot bör 

urvalet fortfarande utgå ifrån skolornas geografiska läge (utsatt eller ej utsatt område) för att 

resultatet ska passa forskningsfrågan.   

4.6 Etiska överväganden 
En viktig del i skrivandet av forskningsstudier är att forskaren förhåller sig till rådande etiska 

förhållningssätt. Vetenskapsrådet (2002) presenterar fyra allmänna huvudkrav som är viktiga vid 

forskning. Dessa har sitt ursprung i individskyddskravet och kallas för informationskrav, 

samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav (2002:6). Informationskravet innebär att 

en forskare ska informera alla inblandade i forskningen om det aktuella syftet med studien 

(2002:7). Samtyckeskravet innebär att forskaren ska ge deltagarna möjlighet att själva bestämma 

om de vill vara delaktiga i studien (2002:9). Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna ska ges 

största möjliga konfidentialitet samt att personuppgifter ska hanteras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dessa (2002:12). Till sist handlar nyttjandekravet om att all insamlad information 

om deltagarna får enbart användas för forskningsändamål (2002:14). Ovanstående krav gäller inte 

vår studie eftersom Vetenskapsrådets etikregler finns för att skydda enskilda individer. Detta 

medför att dessa regler inte skyddar skolor, samtidigt är handlingsplaner offentliga handlingar som 

är tillgängliga för allmänheten. För denna studie kan det tänkas vara etiskt korrekt att skolorna får 

ta del av dess innehåll, dels för att komma med synpunkter, dels för att korrigera eventuella 

felaktigheter. Detta anser vi dock inte behövs i och med anonymiseringen av skolorna. Genom att 

anonymisera skolorna undviker vi även att spä på eventuella fördomar som kan finnas om att 

skolor i utsatta områden är sämre än andra skolor. I och med att utsatta områden klassificeras av 

att de boende inom dem tillhör socioekonomiskt svaga grupper, vilka även kan vara 

marginaliserade och därmed erhålla låg status, är det inte otänkbart att skolor inom dessa områden 

också erhåller en lägre status – i och med att de associeras med området de ligger i. Genom 

anonymiseringen vill vi även undvika att studien bidrar till att marginalisera skolorna i utsatta 

områden. 

4.7 Metodövervägande 
Vi anser att kritisk diskursanalys är mest lämplig och användbar för att kunna besvara 

forskningsfrågan, som till största del handlar om att jämföra om det finns skillnader i hur 

kränkande behandling och åtgärder mot det beskrivs och definieras i olika handlingsplaner. 

Diskursanalys fokuserar på om det finns olika sätt att prata om ett tema, samt vad detta kan få för 

konsekvenser. I och med att handlingsplanerna är ett vägledande dokument för skolornas praktiska 

arbete mot kränkande behandling får vi en insyn i hur skolorna arbetar mot detta. Med hjälp av en 

kritisk diskursanalys av det praktiska arbetets beskrivning är förhoppningen att vi även kan få fram 

konsekvenser av den praktiska aspekten.  

En annan metod som skulle kunna användas för att besvara forskningsfrågorna är att 

intervjua skolpersonal om hur de jobbar mot våld i skolan med mera Det finns dock risker med att 

intervjua skolpersonal. Den största risken vi bedömt är att intervjuerna skulle kunna ge information 

som kan påverka analysen av handlingsplanerna på ett objektivt sätt. Dels då varje enskild kan ha 

olika syn på handlingsplanerna, dels då skolorna kan ha ett intresse av att “framstå i god dager” 

och därmed undanhålla de brister skolan har. Det är inte otänkbart att skolor vill hålla sina brister 
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hemliga. Vi bedömer med bakgrund i detta att intervjuer inte är den metoden för att besvara 

studiens frågeställningar. Den nu pågående coronapandemin gjorde det extra svårt att göra en 

intervjuundersökning. Däremot har vi använt oss av tidigare studier som har använt sig av 

intervjustudier i sin forskning. 

5. RESULTAT OCH ANALYS 

Följande avsnitt innehåller analys och resultat av studiet av handlingsplanerna. Det är här som 

likheter och skillnader i handlingsplanerna beskrivs och sedermera jämförs mot varandra, dels 

utifrån skolornas geografiska läge, dels utifrån fyra olika teman. Dessa teman redovisas i nästa 

underrubrik. Dessa är; utmärkande ord och meningar som används i beskrivningen av kränkande 

behandling, intersektionella aspekter i handlingsplanerna, utmärkande ord och meningar i 

beskrivningen av arbetet mot kränkande behandling och ansvarsfördelning – vem tilldelas ansvar 

enligt handlingsplanen.  I avsnittet redovisas även resultatet med fokus på centrala delar av det 

som framkommit i analysen. Detta kapitel är upplagt med målet att vara systematiskt och 

lättförståeligt. Det kommer även framgå tydligt om handlingsplanerna kommer från en skola i 

utsatt område eller inte. Vi har även valt att beskriva vissa skolors kartläggning av trivselenkäten 

som elever fått svara på. 

5.1 Utmärkande ord och meningar som används i beskrivningen av kränkande 

behandling 
Tabell 1 nedan presenterar de ord som är vanligt förekommande och/eller särskilt utmärkande. 

Första punkten ser till om handlingsplanerna definierar kränkande behandling i sina 

handlingsplaner. Den första punkten visar antalet handlingsplaner som utgår från något officiellt 

dokument, (t.ex. lagrum, förordningar etc.) i sin definition. Den andra under-punkten visar antalet 

handlingsplaner som det inte går att finna varifrån definitionen utgår eller grundar sig i. Efter första 

punkten och dess under-punkter följer de ord som är vanligt förekommande eller särskilt 

utmärkande. 
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Handlingsplanens ord i utsatta områden 
● Definition av kränkande behandling (5) 

 -Utifrån lagrum (5) 

- Ej specificerat (0) 

● Trygghet/god stämning (5) 
● Diskriminering (5) 
● Mobbning (4) 
● Språkbruk (3) 
● Likabehandling (3) 
● Lika rättigheter (2) 
● Sexuell läggning/sexism (2)   
● Normer (1) 

● Vänlighet/respekt (2) 
● Demokratiska värderingar (2) 
● Jämställdhet (1) 
● Inkludering (0) 
● Rasism (2) 

Handlingsplanens ord i ej utsatta områden 
● Definition av kränkande behandling (4) 

  -  Utifrån lagrum (3) 

  -  Ej specificerat (1) 

● Trygghet/god stämning (5) 
● Diskriminering (4) 
● Mobbning (3) 
● Språkbruk (3) 
● Likabehandling (3) 
● Lika rättigheter (2) 

● Sexuell läggning/ sexism (4)  
● Normer (3) 
● Vänlighet/respekt (3) 
● Demokratiska värderingar (0) 

● Jämställdhet (0) 
● Inkludering (1) 
● Rasism (0) 

Tabell 1. Handlingsplaner mot kränkande behandling. I hur många av maximalt fem skolor i varje 

utsatthetskategori kan handlingsplanen innehålla vissa ord. Efter varje ord anges i hur många 

handlingsplaner av områdets fem som ordet förekommer. 

Det analysen visar är att en majoritet av de totalt tio handlingsplanerna har en definition av 

kränkande behandling. Det som skiljer sig i definitionen mellan handlingsplanerna från skolor i 

utsatta områden och dem från ej utsatta områden är vad de grundar sin definition på. Samtliga 

handlingsplaner från utsatta områden använder sig av officiella dokument, ofta 

diskrimineringslagen och skollagen. Detta gör de genom att antingen skriftligt hänvisa till 

exempelvis lagrum, eller genom att använda sig av lagrummen utan att hänvisa till dem. Ur ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv är det intressant att skolorna är noggranna med att definiera ord 

de använder. Detta kan tolkas som att skolorna inte själva konstruerar och därmed också 

bestämmer innebörden av orden i handlingsplanen. Genom att definiera och hänvisa till lagrum 

kan det ses som om att skolorna utgår från normen i det övriga samhället. Ett exempel på hur de 

flesta av dessa skolor definierar kränkande behandling är det följande: ”Kränkande behandling kan 

finnas i form av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som inte har samband med 

diskrimineringsgrunderna.” (GY9). Det är även vanligt förekommande med en punktlista över 

exempel av olika former av kränkande behandling: 

●  fysiska, t.ex. att bli utsatt för slag, knuffar, tafsning, fasthållning av en eller flera personer.  

●  verbala, t.ex. att bli hotad eller kallad nedsättande med fula ord eller förolämpningar. 

●  psykosociala, t.ex. att bli utsatt för utfrysning, förtal eller ryktesspridning. Även suckar, gester, 

närgångna blickar, ovälkomna komplimanger och anspelningar. 

● Text- och bildburna, t.ex. klotter, brev och lappar, e-post, sms, mms och chatt. (GY9) 

Skolor från icke utsatta områden har inbördes en större variation i hur de definierar kränkande 

behandling. Tre skolor hänvisar till lagrum och två skolor har ingen definition. Nedan följer ett 

typexempel på hur hänvisningen till lag vanligtvis ser ut. Exempel från skolorna utan definition 

går av förklarliga skäl ej att ge.  
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Definitioner av kränkande behandling enligt skollagen (2010:800) kap. 6. Kränkande behandling är ett 

uppträdande som kränker ett barn eller en elevs värdighet och som inte har något samband med 

diskrimineringsgrunderna. (GY5) 

Ett frekvent använt ord när skolorna talar om kränkande behandling är ordet 

likabehandling.  Skolorna använder ordet ofta som ett ledord och som något eftersträvansvärt i sitt 

arbete och i arbetet mot kränkande behandling. Sex av tio skolor använder sig av begreppet 

likabehandling utan att definiera det. Två av dessa tio skolor definierar det till viss del. Den mest 

beskrivande av dessa definitioner är från GY4 där de definierar likabehandling i förhållande till 

diskrimineringsgrunderna som nämns i diskrimineringslagen: ”...likabehandling menas att alla 

barn eller elever ska behandlas så att de har lika rättigheter och möjligheter oavsett om de omfattas 

av någon diskrimineringsgrund”. Det som går att utläsa från denna beskrivning är att 

likabehandling har ett nära samband till diskrimineringsgrunderna. Detta väcker dock frågan om 

vad likabehandling innebär i praktiken om det utgår från diskriminering om det förstnämnda är 

avhängigt det sistnämnda. 

Den andra skolan med en definiering av likabehandling, som dock är mindre deskriptiv, är 

skola GY8 som har en rubrik kallad likabehandlingsplan, under vilken de hänvisar till följande 

lagrum: 

16 § En utbildningsanordnare som avses i 14§ ska varje år upprätta en plan med en översikt över de 

åtgärder som behövs för att dels främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller 

studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, funktionshinder, eller sexuell läggning, dels förebygga och förhindra 

trakasserier som avses i 15§. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som 

utbildningsanordnaren avser påbörja eller genomföra under det kommande året. (GY8) 

Detta lagrum nämner inte likabehandling. Skolans användning av begreppet med hänvisning till 

paragrafen skulle därför kunna tolkas på flera sätt. En tolkning är att begreppet används synonymt 

med orden lika rättigheter och möjligheter.  

Förutom sambandet mellan rättigheter och likabehandling är 

begreppet likabehandlingsarbete ett vanligt förekommande sätt att använda sig av ordet 

likabehandling. Det finns ingen uttalad definition i någon av handlingsplanerna av vad ett sådant 

arbete innebär. Däremot beskriver skolorna ofta sitt likabehandlingsarbete, även om det finns stora 

skillnader i dessa beskrivningar. En skola beskriver sin grund för likabehandlingsarbetet på 

följande sätt ”eleverna svarar även på olika typer av enkäter som sedan ligger till grund för 

likabehandlingsarbetet” (GY3). De enkäter som handlingsplanen senare redovisar för är enbart en 

enkät vid namn Liv och hälsa-enkäten, vilken beskrivs på följande sätt ”liv och hälsa-enkäten visar 

att de flesta eleverna trivs bra på skolan och att eleverna känner sig trygga men att vissa elever 

känner sig otrygga i vissa sammanhang och på vissa platser” (GY3).  
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Om en enbart utgår från denna enkät i sin förklaring för vad likabehandlingsarbetet innebär är 

trygghet en del av arbetet. En annan skola beskriver sitt likabehandlingsarbete på följande sätt: 

Likabehandlingsarbetets systematiska arbetssätt: 

1. Löpande utvärderingar av insatser och åtgärder 

2. Löpande kartläggningar av nuläget genom olika enkäter och löpande diskussioner i personal- och 

elevgrupper 

3. Löpande analyser av resultat där förbättringsområden identifieras 

4. Därefter planeras och genomförs beslutade åtgärder och insatser (GY6) 

Utifrån denna beskrivning handlar likabehandlingsarbete om att utvärdera, kartlägga, analysera 

och planera. Denna beskrivning ger ingen tydlig bild av vad arbetet egentligen går ut på. Den första 

punkten kan tolkas som att likabehandlingsarbetets systematiska arbetssätt är att utvärdera andra 

insatser och åtgärder. Eftersom det inte specificeras vilka insatser det gäller kan det uppfattas som 

att alla insatser skolan gör innefattas, även sådana som inte handlar om likabehandling. Den sista 

punkten blir även den svårtolkad då det är först där insatserna ska planeras. Utan någon tydlig 

definition om vad likabehandlingsarbete innebär, eller vad likabehandling i sig betyder, är det svårt 

att tyda vad skolorna menar med likabehandling.  

Samtliga skolor nämner trygghet/god stämning i samband med kränkande behandling. 

Oftast nämns denna aspekt i samband med skolmiljön. En skola, GY8, beskriver att trygghet är en 

del i det förebyggande arbetet mot kränkande behandling på följande sätt: “för att skapa trygghet 

och god stämning bland eleverna och på så sätt förebygga kränkande behandling gjorde vi följande 

åtgärder…”. Ytterligare ett exempel är från GY5 där de skriver “vår skola har väldigt få antal 

incidenter med kränkningar och/eller trakasserier, och den länsgemensamma enkäten visar höga 

siffror gällande trygghet...”. Trygghet har alltså ett nära samband med kränkande behandling. 

Arbetet med trygghet är likt arbetet med likabehandling ofta vagt beskrivet och i de fall det finns 

beskrivningar handlar åtgärderna ofta om gemensamma aktiviteter eleverna emellan samt samtal 

om trygghet och likabehandling. Huruvida dessa åtgärder påverkar tryggheten eller ej redovisas ej 

av skolorna. 

5.2 Intersektionella aspekter i handlingsplaner  
Syftet med detta tema är att få en överblick över vilka intersektionella begrepp som finns i 

handlingsplanerna. Vid analysen av handlingsplanerna var det förutbestämt vilken genre av ord 

eller meningar som var av intresse, dessa skulle vara relaterade till kön, sexualitet, etnicitet och 

klass, dvs intersektionalistiskt grundläggande begrepp. Resultatet av analysen presenteras i tabell 

2. 
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Handlingsplanens ord i utsatta områden 
● Sexuell läggning (5) 

● Etnisk tillhörighet (4) 

● Funktionsnedsättning (4) 

● Könstillhörighet (3) 
● Könsidentitet (3) 

● Religion (3) 

● Ålder (3) 
● Annan trosuppfattning (2) 

● Hen (1) 

Handlingsplanens ord i ej utsatta områden 
● Sexuell läggning (5) 

● Etnisk tillhörighet (5) 

● Funktionsnedsättning (5) 

● Könstillhörighet (5) 
● Könsidentitet (5) 

● Religion (5) 

● Ålder (5) 
● Annan trosuppfattning (5) 

● Hen (3) 

Tabell 2. Handlingsplaner mot kränkande behandling. I hur många av maximalt fem skolor i 

varje utsatthetskategori kan handlingsplanen innehålla vissa ord. Efter varje ord anges i hur 

många handlingsplaner av områdets fem som ordet förekommer. 

Analysen visar att det finns skillnader i huruvida skolor från respektive utsatthetsområde nämner 

intersektionella begrepp. Genom att skolorna ofta använder sig av diskrimineringslagens sju 

diskrimineringsgrunder vilka bland annat innefattar kön, sexualitet och etnicitet, är en koppling 

till intersektionalitet inte svår att göra. Den aspekt som saknas från intersektionalitetsteorin bland 

diskrimineringsgrunderna är klass, vilket inte heller återfanns i någon av de tio handlingsplanerna. 

Inte heller nämndes det någon annan diskrimineringsgrund som inte fanns bland de sju 

lagstadgade. Skolorna använder sig alltså enbart av de diskrimineringsgrunder som finns i lagen.  

Ett utmärkande resultat från analysen var huruvida skolorna valt att använda sig av begreppet hen 

eller inte. Ordet är ett könsneutralt pronomen som kan exempelvis användas istället för att skriva 

ut hon/han eller för att benämna de som inte identifierar sig med någon av könen. Det är en av fem 

skolor i utsatta områden som använder begreppet, medan motsvarande antal i ej utsatta områden 

är tre av fem. Vissa handlingsplaner använder enbart hen när de syftade på både män och kvinnor 

eller när det kunde vara vilket kön som helst. När det i handlingsplanerna exempelvis fanns ett 

kvinnligt eller manligt kodat namn användes alltid deras respektive pronomen. Begreppet hen 

används alltså inte som ett könsneutralt pronomen, utan som ett samlingsbegrepp för båda könen. 

De skolor som inte använde uttrycket hen har istället skrivit henne eller honom vid sina 

beskrivningar, alternativt nämner de inte kön i en större utsträckning. 

 Under detta tema kunde vi redovisa i vilket mån som intersektionalitetsaspekterna 

förekommer i handlingsplanerna. Däremot kunde vi inte identifiera några skärningspunkter i 

handlingsplanerna som sammanfaller och som skulle kunna bidra till multipla svårigheter. 

Majoriteten av skolorna nämner visserligen kön, sexualitet och etnicitet, men handlingsplanerna 

innehöll inte tillräckligt med data för att kunna göra en analys utifrån intersektionalitet. När 

skolorna nämner dessa begrepp nämns de relativt ytligt, vilket bidrog till att en intersektionell 

analys inte kunde utföras. Ett exempel som är representativt för majoriteten av skolorna i hur de 

nämner dessa begrepp är följande: 

Målet är att höja medvetenheten om alla människors lika värde och rättigheter oavsett könsidentitet eller 

könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell 

läggning eller ålder. (GY10) 

Skolorna går överlag inte in på detaljer gällande dessa begrepp. Detta skulle kunna tolkas som en 

osäkerhet inom exempelvis området könsöverskridande identitet eller uttryck. Ett exempel som 
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antingen skulle kunna tolkas som ett uttryck för bristande kunskap eller lättförståeligt benämnande 

är från en skola som skriver ”När det gäller elever, som definierar sig som annan könstillhörighet 

(varken pojke eller flicka), uppger de sig i högre grad vara kränkta än övriga elever på skolan” 

(GY6). Då begreppet icke-binär betyder just det skolan syftar på väcks en fråga om varför det inte 

används. Samtidigt skulle ett ytligt och vardagligt benämnande också kunna bidra till att 

normalisera olikheter inom könsidentiteter. Den faktiska förklaringen till varför skolorna inte 

benämner begreppen på en djupare nivå kan vi dock inte inom denna studie svara på.    

5.3 Utmärkande ord och meningar i beskrivningen av arbetet mot kränkande 

behandling 
Där handlingsplanerna har behandlat skolornas arbete mot kränkande behandling har nedanstående 

ord uppmärksammats, se tabell 3. De är antingen vanligt förekommande eller särskilt utmärkande. 

Antalet handlingsplaner inom respektive område, som nämner ordet visas inom parentes. Det finns 

som sagt sammanlagt fem skolor inom respektive område, vilket gör att det högsta antalet gånger 

ordet kan användas alltså är fem gånger. De ord som är särskilt utmärkande valdes ut på basis av 

att de antingen inte är vanligt förekommande eller att de har en sådan innebörd i handlingsplanen 

att de är intressanta att analysera vidare. 

 

Handlingsplanens ord i utsatta områden  
Kränkande behandling (4) 
Diskriminering (4) 

Trakasserier (3) 

Likabehandling (3) 
Informering om handlingsplanen (2) 

Språkbruk (2) 

Trygghet (2) 

Gruppdynamik/vi-känsla/gemenskap (2) 
Mobbning (0) 

Lika rättigheter (1) 

Förtroende – elever till lärare (1) 
Trivsel (3) 

Handlingsplanens ord ej utsatta områden 
Kränkande behandling (4) 
Diskriminering (4) 

Trakasserier (4) 

Likabehandling (3) 
Informering om handlingsplanen (3) 

Språkbruk (2) 

Trygghet (2) 

Gruppdynamik/vi-känsla/gemenskap (1) 
Mobbning (1) 

Lika rättigheter (0) 

Förtroende – elever till lärare (0) 
Trivsel (0) 

Tabell 3. Handlingsplaner mot kränkande behandling. I hur många av maximalt fem skolor i 

respektive område kan handlingsplanen innehålla vissa ord i arbete mot kränkande behandling. 

Efter varje ord anges i hur många handlingsplaner av områdets fem som ordet förekommer. 

Det som går att utläsa efter analysen är att orden kränkande behandling och diskriminering nämns 

i båda fallen. Fyra av fem skolor i båda områden nämner det på något sätt vid beskrivningen i hur 

de arbetar mot kränkande behandling. Det är dock inte förvånande att det är så eftersom 

handlingsplanerna handlar om hur skolan arbetar mot det. Ordet likabehandling är dock av intresse 

då det är få skolor från båda områden som nämner det redan i sin rubrik, men även det nämns lika 

ofta i båda områden. Enligt tabellen kan man dock utläsa att det finns utmärkande ord som visar 

på skillnader mellan båda områden. Exempel på ett särskilt intressant ord är förtroende, som nämns 

av en skola, i ett utsatt område, som en viktig aspekt i arbetet mot kränkande behandling. 

Exempel på vanligt förekommande ord är likabehandling och kränkande behandling. Det 

förstnämnda nämns av tre av fem skolor i båda områdena som en viktig aspekt i arbetet mot 
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kränkande behandling. Kränkande behandling nämns av majoriteten av skolorna oberoende det 

geografiska områdets utsatthet. Detta resultat är inte oväntat då handlingsplanerna är ämnade för 

just kränkande behandling. En minoritet av samtliga skolor, tre av tio, nämner vikten av att 

eleverna ska känna gemenskap med varandra i skolan. Detta utmärker sig framförallt på en skola 

GY6 där de betonar vikten av att detta finns: 

 

Som ett led i att jobba fram en vi-känsla på skolan vill vi fortsätta utveckla arbetet med gemensamma 

aktiviteter för elever från olika grupper/klasser på skolan samt aktiviteter för elever och personal ihop. 

(GY6) 

 

De talar om en vi-känsla genomgående i sin handlingsplan. Genom att arbeta för att eleverna 

upplever en gemenskap med varandra anser dessa skolor att kränkande behandling blir mindre 

förekommande.  

Trivsel nämns enbart bland skolorna i utsatta områden och deras arbete mot kränkande 

behandling. Att vissa skolor inte nämner trivsel kan tolkas som att skolor som ej nämnt detta inte 

har några problem med trivsel och därav inte ser något behov av att nämna det. En annan tolkning 

är att skolorna inte vill nämna det med risk för att det framställs som ett område som skolan har 

problem med.  

Majoriteten av skolorna nämner likabehandling i samband med kränkande behandling. En 

vanlig användning av ordet i skolornas handlingsplaner är som ett motsatsord till kränkande 

behandling. Exempelvis nämns det i handlingsplanen för GY1 att ”I strävan efter att hitta ett 

hållbart och långsiktigt arbete för likabehandling och mot kränkningar.” vilket kan tolkas som att 

begreppen är två motpoler.  

Det framkom inga större skillnader mellan handlingsplanerna, gällande vilka ord som 

används i beskrivningen av arbetet mot kränkande behandling, som kan kopplas till skolornas 

geografiska utsatthetsområde. Skolorna använder alltså i stora drag samma ord i sina beskrivningar 

av arbetet mot kränkande behandling. Det som däremot är intressant för en vidare analys är de ord 

som nämndes i mindre utsträckning. Då sociala problem skapas genom kollektiva processer torde 

en förutsättning för detta vara att problemen nämns över huvud taget. Genom att vissa ord inte 

nämns i en text som ska vara vägledande för personalens arbete, finns en risk att de inte beaktas i 

det praktiska arbetet. Ett exempel är hur vissa skolor betonar vikten av en gemenskapskänsla/vi-

känsla och trivsel som ett mål i sitt arbete mot kränkande behandling och andra inte. Huruvida en 

god gemenskapskänsla och trivsel hos eleverna de facto är det som stävjar kränkande behandling 

eller ej är svårt att svara på. Oavsett verkningsgrad kan det möjligtvis leda till en ojämlikhet mellan 

skolor när vissa skolor arbetar med fokus på gemenskap och trivsel och andra inte – elevernas 

trivsel bör rimligtvis vara en strävan för alla skolor. 

5.4 Ansvarsfördelning - vem tilldelas ansvar enligt handlingsplanen 
Ansvarsfördelningen i de olika handlingsplanerna varierar till viss del, men överlag finns det stora 

likheter i vilka som tilldelas ansvar i förhållande till kränkande behandling på skolan. Tabell 4 

visar hur många skolor av alla fem i varsitt område lägger ansvar på någon av personerna. Det 

finns en viss skillnad i ansvarsfördelningen mellan skolor i utsatta områden och de i icke utsatta 

områden. Bland utsatta områden tilldelar fem av fem skolor ansvar till all personal, motsvarande 

siffra bland ej utsatta är tre av fem. Majoriteten av skolorna ålägger alltså all personal ansvar att 
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arbeta utifrån handlingsplanen kring kränkande behandling. I många fall innefattar ansvaret att 

personalen ska föregå med gott exempel bland eleverna gällande normer och värderingar, samt att 

agera och förhindra situationer som kan vara kränkande behandling. Vissa handlingsplaner 

uttrycker även att alla på skolan, både elever och personal ansvarar för att kränkningar inte ska 

förekomma samt att skolmiljön ska präglas av trygghet och studiero. Efter all personal är det rektor 

eller biträdande rektor som mest frekvent tilldelas ett ansvar. Rektorernas ansvar är övervägande 

administrativa uppgifter, exempelvis utvärderingar, revideringar och presentationer av 

handlingsplanen. Rektorer och biträdande rektorer tilldelas även ansvar över särskilda händelser, 

exempelvis att utreda och agera vid grova kränkningar eller när polis eller sociala myndigheter ska 

involveras. Det förekom även hänvisningar till lagstadgade skyldigheter när ansvarsfördelningen 

riktade sig till rektor eller biträdande rektor, exempelvis ”Rektor meddelar huvudmannen enligt 

skollagens bestämmelser” (GY6). Det återfanns ingen liknande hänvisning när 

ansvarsfördelningen riktades mot personal eller elever. 

Efter rektorer och biträdande rektorer är det elever som åläggs mest ansvar. Elevers ansvar 

liknar den de anställda på skolan har, som att främja efter en god studiemiljö, agera och avbryta 

diskriminering och kränkande behandling, motverka samt upptäcka och rapportera alla former av 

kränkande behandling. Det personalen ansvarar för, men som inte läggs på eleverna, är saker som 

att föregå med gott exempel, förmedla normer och värderingar som främjar en undervisningsmiljö 

som riktar sig på mångfald och på lika villkor. Man kan konstatera att elever tillsammans med 

personalen ska se till att alla på skolan trivs, medan personalen ska se till att alla får en likvärdig 

skolgång.  

Majoriteten av handlingsplanerna tilldelar oftast ansvar till all personal. Detta gäller även 

för utsatta områden, jämfört med de ej utsatta områdena där rektorerna är de som tilldelas 

mestadels ansvar. 

 

Handlingsplanens ord i utsatta 

områden: 
● Rektor (2) 
● All personal (5) 
● Elever (3) 
● Lärare (1) 
● Huvudman (2) 
● Kuratorer (1) 

● Skolsköterska (0) 

● Bitr.Rektor (1) 

● Trygghetsvärdar (0) 
● Skolledning (1) 

● Mentorer (2) 
● Elevkåren (0) 

Handlingsplanens ord i ej utsatta 

områden: 
● Rektor (4) 
● All personal (3) 
● Elever (2) 
● Lärare (2) 
● Huvudman (2) 
● Kuratorer (1) 
● Skolsköterska (1) 
● Bitr.Rektor (1) 
● Trygghetsvärdar (1) 
● Skolledning (1) 
● Mentorer (1) 
● Elevkåren (0) 

Tabell 4. Handlingsplaner mot kränkande behandling. I hur många av maximalt fem skolor i 

respektive område kan handlingsplanen innehålla en viss ansvarsfördelning. Efter varje ord anges 

i hur många handlingsplaner av områdets fem där en ansvarsfördelning tydligt förekommer. 

Vi förstår handlingsplanernas ansvarsfördelning som att personalen och eleverna på skolan 

ansvarar för tryggheten på skolan. Rektorernas ansvarsområde är att styra personalen, vara 
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beslutsfattare samt att ansvara för handlingsplanen. En potentiell risk med att enbart rektorn 

ansvarar för handlingsplanen är att definitionsprocessen i lägre grad utgörs av ett kollektivt 

handlande. Handlingsplanernas innehåll styrs i viss mån av lagar, dock ej i detalj, vilket gör rektorn 

mer utrymme att själv forma handlingsplanen.  

 Lärare och elevers ansvarsområden liknar i viss mån varandras, där ansvar för trygghet och 

rapportering av kränkande behandling är de främsta gemensamma nämnarna. Rektorernas ansvar 

motiveras även i vissa fall med hjälp av lagstadgade skyldigheter, vilket det inte gjordes för vare 

sig lärare eller elever. Rektorernas medverkan i fall av kränkande behandling varierar mycket 

mellan olika skolor, oavsett om de ligger i ett utsatt område eller ej. 

En skola som avvek från de andra skolorna var GY1 som har anställda skolvärdar. Dessa 

har som arbetsuppgift att finnas bland eleverna och vara trygghetsskapande. I majoriteten av 

handlingsplanerna var ansvarsfördelningen väldigt tydlig. I de tydligaste fallen fanns en lista med 

vem som ålades vilket ansvar. Andra handlingsplaner skrev ansvarsfördelningen löpande i texten.  

5.5 Kartläggning av trivselenkät 
I syfte att ge en tydligare bild av hur eleverna trivs samt deras erfarenheter av kränkande 

behandling ser ut har vi tagit med skolornas egna kartläggningar genom interna trivselenkäter. 

Detta visar även i viss mån om handlingsplanerna är tillräckliga och vad arbetet utefter dem 

resulterar i. Elevernas upplevda trivsel kan ge en förståelse för handlingsplanerna i relation till den 

sociala praktiken. Eleverna fick bland annat svara på hur de mår i skolan, hur många fall av 

kränkande behandling som de upptäckte, eller vilka områden i skolan som känns otrygga för 

eleverna. Alla kartläggningar uppger olika aspekter men det kan ändå ge en viss bild av hur 

eleverna mår, vilket är av intresse i jämförelse med handlingsplanerna.  Det är inte alla skolor som 

hade en sådan kartläggning i sina handlingsplaner, men det finns tillräckligt från båda områden för 

att beskriva dessa och jämföra dem med analysen ovan.  

I utsatta områden var det två skolor som valt att ha med kartläggningen av trygghetsenkäter i sina 

handlingsplaner, dessa var GY6 och GY7. I de ej utsatta områden är det fyra skolor som har en 

kartläggning, den som inte hade med kartläggningen är GY2. 

Bland skolorna i de utsatta områden beskriver GY6 att i trygghetsenkäten från 2019 har 95 

procent av eleverna svarat att de alltid eller oftast känner sig trygga på skolan, förutom de elever 

som definierar sig som varken som flicka eller pojke, som uppgett att de upplever sig mindre 

trygga. Strax över hälften av eleverna som uppger sig otrygga i skolan svarade att deras otrygghet 

inte kopplas till en specifik plats på skolan. Tolv procent av samtliga elever har svarat att de känner 

sig otrygga på väg till eller från skolan. Skolan uppger att elever i årskurs 1, uppgett att 

förekomsten av mobbning är låg. Vad gäller kränkningar bland elever har knappt 90 procent av 

eleverna uppgivit att de inte har blivit kränkta den senaste månaden. Nio procent av eleverna har 

uppgett att de har blivit kränkta någon enstaka gång medan tre procent har svarat att de blivit 

kränkta upprepade gånger. Den kränkningen som var mest förekommande var den verbala på 72 

procent, 18 procent uppger att kränkningen skedde genom sociala medier och 22 procent uppger 

att kränkningen varit fysisk. GY7 uppger inte i kartläggningen exakta tal men beskriver att det som 

har kommit fram efter enkäten är att det som gör att eleverna känner sig otrygga är skolmiljön i 

övrigt och alltför kort lunchtid. Skolan har även fått signalen att det har förekommit enstaka fall 
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av sexuella trakasserier på skolan samt att enstaka elever fotograferades och filmades i smyg, och 

det materialet har sedan hamnat i sociala medier.  

Bland skolorna som inte ligger i utsatta områden uppger GY1 att ungefär 97 procent av 

alla elever har uppgett att de är trygga på skolan. Fyra procent av respondenter har svarat att de 

blivit vid enstaka fall blivit utsatta för diskriminering och sju procent uppger att de blivit 

trakasserade under läsåret. Knappt tre procent uppger att de blivit offer för sexuella trakasserier 

och åtta procent uppger att de upplevt kränkande behandling. Vad gäller upplevelsen att lärarna 

ingriper om någon blir illa behandlat svarade 26 procent att det stämmer, däremot svarar 64 procent 

att de inte varit med om en sådan situation. GY3 beskriver i deras kartläggning att eleverna trivs 

och känner sig trygga på skolans områden, men det känner sig mer trygga om det finns en vuxen 

i närheten. Den plats där eleverna känner sig mest trygga är i klassrummet samt i biblioteket. Flera 

elever har uppgett att det är trångt och otryggt vid skåpen. Några elever beskrev att det kan 

förekomma verbala kränkningar på skolan samt på nätet. GY4 beskriver sin kartläggning väldigt 

kort men uppger att det går att utläsa från den att eleverna har en hög grad av trivsel och trygghet. 

Fyra fall av kränkande behandling anmäldes under året. GY5 har också en kort beskrivning av sin 

kartläggning. Det de uppger är att det finns en specifik korridor där många elever känner sig 

otrygga. Flera elever har även uppgett att trivseln på skolan är låg med anledning av slitna och 

smutsiga lokaler (t.ex toaletter). Skolan har även identifierat att elevernas upplevelse av 

delaktighet och inflytande är låg.  

Skolornas trivselenkäter visar överlag att eleverna har hög trivsel. Detta kan förstås som 

att handlingsplanerna har en positiv påverkan inom den sociala praktiken.  

5.6 Sammanfattning av analys och resultat 
Det finns överlag stora likheter mellan hur gymnasieskolor beskriver kränkande behandling. Som 

resultatet visar använder gymnasieskolor från utsatta områden och de från ej utsatta områden 

överlag samma ord. Nedan kommer en sammanfattande diskussion av analysen och resultaten. 

En beskrivning som användes av samtliga skolor i denna studie var trygghet/god stämning, 

skolorna använde dessa ord som motsatsord till kränkande behandling. Ofta användes det i 

meningar i stil med “ingen kränkande behandling är accepterad på skolan, alla elever ska känna 

sig trygga på skolan”. Denna nära användning av orden kan inte anses vara anmärkningsvärd då 

en kränkande miljö skapar en känsla av otrygghet.  

Samtliga skolor i utsatta områden använder sig av diskrimineringslagen (2008:567) i sin 

definiering av kränkande behandling. Det skiljer sig dock åt om de har valt att skriva om 

diskrimineringslagen med egna ord, i ett ofta mer lättförståeligt format, eller om de citerar lagen 

rakt av. Oavsett omformulering av lagen eller inte kan vi se ett värde i att använda sig av lagen då 

detta bidrar till objektivitet. Genom att omformulera lagen men fortfarande behålla dess essens 

och språkliga begrepp är det inte otänkbart att fler elever och föräldrar förstår vad kränkande 

behandling innebär - särskilt om man beaktar lagens ofta svårtolkade språk. Jämfört med de utsatta 

skolornas förfarande att använda sig av, och i vissa fall omformulera lagen med de ej utsatta 

skolorna som inte använder sig av lagen skapas oklarheter i beskrivningen av kränkande 

behandling. Detta märker inte den som enbart läser en handlingsplan men det är något som 

jämförelsen har uppmärksammat.  
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Ett exempel på hur beskrivningarna kan skilja sig åt bland gymnasieskolorna är dessa två 

definitioner, som dessutom nästintill motsäger varandra: 

● Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en elevs värdighet och som inte har 

samband med någon diskrimineringsgrund (GY1). 

● Kränkande behandling kan finnas i form av diskriminering, trakasserier och kränkande 

behandling som inte har samband med diskrimineringsgrunderna, s.k. annan kränkande 

behandling (GY9) 

GY1 använder sig av skollagens definition av kränkande behandling och GY9 använder sig till 

synes av en egen tolkning. GY9 använder sig av skollagens definition tidigare i sin handlingsplan. 

Men i denna beskrivning, som vi tolkar som deras tolkning av lagen, påstår de att kränkande 

behandling och diskriminering är likartat - där de menar att kränkande behandling kan förekomma 

i form av diskriminering. Detta skapar en kontrast, särskilt om en läser GY1 definition där de 

tydligt markerar att det finns skillnad mellan kränkande behandling och diskriminering. En möjlig 

konsekvens av detta skulle kunna vara att kränkande behandling och diskriminering bedöms olika 

beroende på vilken skola det sker på. Detta är problematiskt i sig och beaktar en även att skolor i 

utsatta områden oftare hänvisar till lag, och skolor i ej utsatta områden ej gör det, kan skolgången 

för elever till synes se olika ut beroende på skolans utsatthetsområde. 

Utdraget ovan var bara ett exempel på skolornas egen tolkning av kränkande behandling. 

En skolas egen definiering av begreppet kan som problematiseringen visade få reella 

konsekvenser. Något som också kan problematiseras är de fall då skolorna använder sig av 

begreppet kränkande behandling och inte definierar det alls. Exempelvis har GY3 ingen 

beskrivning av kränkande behandling, men de använder sig av begreppet flitigt i handlingsplanen. 

Det GY3 däremot redogör för är de lagstadgade diskrimineringsgrunderna vilket de inte är 

ensamma om att göra. Dessa är dock inte synonyma med kränkande behandling då det uttryckligen 

står i lag, och exempelvis i utdraget från GY1s handlingsplan, att kränkande behandling är 

handlingar som inte har något samband med diskrimineringsgrunderna. De skolor som inte 

definierar kränkande behandling och enbart hänvisar till diskrimineringsgrunderna lämnar alltså 

denna tolkning till läsaren. Genom att lämna tolkningen till den enskilde öppnar det upp för 

otydlighet och ett avsteg från den rättsliga legalitetsprincipen om förutsebarhet - i detta fall ska det 

alltså vara förutsägbart vad som är kränkande behandling och inte. 

I förhållande till socialt arbete kan skolornas olika bedömning av vad som är kränkande 

och diskriminerande handlingar få konsekvenser i form av att elever på olika skolor inte behandlas 

lika. Detta skulle kunna påverka både den som blivit utsatt och den som utsätter andra i den 

aspekten att de inte får adekvat hjälp från skolan.  
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6. DISKUSSION 

Nedan presenteras den avslutande diskussionen där först en sammanfattning av studien 

presenteras. Sedan diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning, teori och metodval. Till 

sist kommer koppling till socialt arbete som forskning och praktik. 

6.1 Summering 
Första forskningsfrågan gällde hur gymnasieskolor definierar kränkande behandling i sina 

handlingsplaner. Resultatet av analysen visade att bland annat ordet likabehandling var vanligt 

förekommande, men också att skolorna inte specificerade ordet och inte heller var samstämmiga i 

sitt användande av begreppet. Likaså användes begreppet lika rättigheter av nästan hälften 

av samtliga skolor. Båda dessa begrepp användes vagt och bristfälligt. Genom att inte använda 

begreppen så som de är ämnade att användas eller att använda dem för att göra sin handlingsplan 

mer stilfull torde bidra till en urholkning av begreppen. Vad detta kan få för reella konsekvenser 

går det bara att spekulera kring. Vi undrar om det inte kan ligga något av slentrian i att använda 

sådana värdeladdade ord i en organisation som i så hög grad ska vila på kunskap och respekt - 

skolorna bör sträva efter att lära ut värdet av att använda ord och inte ta värdet ifrån dem.  

Under temat “Utmärkande och återkommande ord och meningar i beskrivningen av 

kränkande behandling” har vi sett att skolor i ej utsatta områden oftare har definierat kränkande 

behandling med egna ord, medan skolorna i utsatta områden oftare har hänvisat till ett lagrum. Det 

kan anses vara irrelevant på vilken grund skolorna väljer att definiera kränkande behandling, 

majoriteten hänvisade i sin definition till ett lagrum. Vi tolkar detta förfarande som att skolorna 

vill ge tyngd i handlingsplanen, detta kan bidra till att elever i högre utsträckning följer 

handlingsplanen. Med detta menar vi att det kan uppbringa en form av respekt för innehållet hos 

läsaren då ett avvikande mot handlingsplanen innebär ett avvikande mot lagen. Skolornas 

kartläggning av elevenkäter visar att skolorna i utsatta områden har fler fall av kränkande 

behandling. Mot bakgrund av detta tolkar vi även hänvisningen till lag som ett försök att komma 

till bukt med problemet. 

Under samma tema, “Utmärkande och återkommande ord och meningar som används i 

beskrivningen av arbetet mot kränkande behandling”, kunde inte vi hitta några likheter eller 

skillnader som kan kopplas till skolornas geografiska läge. Som tidigare nämnts är de ord som inte 

nämns i lika stor utsträckning även intressanta för analysen. De utmärkande ord som nämndes få 

gånger var mobbning, lika rättigheter och gruppdynamik/vi-känsla/gemenskap. Vi fann 

det intressant att få skolor från respektive område hade inkluderat gemenskap och vi-känsla som 

mål i handlingsplanen trots att det kan anses som en viktig del i elevernas skolgång. Likaså är det 

intressant att mobbning inte är ett vanligt förekommande fenomen i handlingsplanerna trots att 

problem kring mobbning har varit ett aktuellt diskussionsämne under de senaste åren. Det kan 

dock vara så att samtliga skolor anser att mobbning är synonym med kränkande behandling och 

betyder samma sak. Skolverket tar upp frågan om kränkande behandling är samma sak som 

mobbning vilket de besvarar på följande sätt:  

Mobbning är inte ett begrepp som används i skollagen. Det brukar kallas för mobbning om ett barn 

eller en elev blir utsatt för kränkande behandling, trakasserier eller sexuella trakasserier vid upprepade 

tillfällen. (Skolverket, 2020)  
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Enligt vår mening brukar mobbning karaktäriseras av att det är en kränkande behandling över tid, 

vilket är en viktig skiljelinje mellan de båda begreppen. 

Nästa forskningsfråga var att undersöka om det finns skillnader mellan gymnasieskolors 

handlingsplaner samt om eventuella skillnader går att förklaras med grund i skolans geografiska 

läge. Det fanns både skillnader och likheter mellan handlingsplanerna. Dessa skillnader kan dock 

inte uteslutande härledas till skolornas geografiska läge. Nedan följer de skillnader som fanns. 

Den skillnad vi ansåg vara anmärkningsvärd är hur ansvaret fördelas i arbete mot 

kränkande behandling. Ansvarsfördelningen är ändå ganska likartad mellan skolorna. Dock såg vi 

att fler skolor i ej utsatta områden var mer tydliga med vem som ska göra vad. Denna skillnad var 

dock minimal. En fördel med att vara tydlig med ansvarsfördelningen är att de berörda vet vad de 

ansvarar över. Åläggs ansvaret på all personal, som en del skolor gjorde, finns risken att ingen gör 

något, då personalen förlitar sig på att någon annan tar ansvar. Vidare underlättar en skriftlig 

ansvarsfördelning ett potentiellt ansvarsutkrävande när arbetsåtagandet ej har uppfyllts. När det 

gäller ansvarsfördelning till eleverna är tänkbara fördelar att eleven vet vad den har ansvar över. 

Oftast ålades de ansvar i form av att främja en god studiemiljö samt att vara en god kamrat, vilket 

snarare kan liknas vid ordningsregler. Samtidigt kan argumenteras för att skolan är till för elever 

och att en god studiemiljö egentligen är skolans och personalens ansvarsområde. 

Skolornas beskrivning av arbetet mot kränkande behandling kan överlag konstateras vara 

bristfällig vad gäller säkerställandet av en trygg skolgång för eleverna och förebyggandet av 

psykisk ohälsa. De flesta skolor är otydliga i dels definitionen av kränkande behandling, dels i 

beskrivningen av arbetet mot detta. Genom att inte ha en tydlig nedskriven plan om hur de ska 

arbeta mot kränkande behandling kan inte skolorna anses kunna säkerställa en trygg skolgång fri 

från kränkande behandling, vilket tidigare forskning påvisat vara en bidragande faktor till psykisk 

ohälsa (Langmann och Säfström, 2018). Avsaknaden av en väl utförd plan för det förebyggande 

och åtgärdande arbetet mot kränkande behandling bör alltså innebära att handlingsplanerna ej är 

tillräckliga.  

6.2 Studien i ljuset av tidigare forskning 
Vid beaktande av tidigare forskning i ljuset av denna studies resultat kommer det upp intressanta 

paralleller och frågor som vi tycker är viktiga att ta upp. I avsnittet tidigare forskning beskrev vi 

studien av Furlong & Morrison (2000) där vi kopplade deras resultat till denna studie och nämnde 

vikten av att handlingsplanerna bör tas på allvar och vara fullständiga. Ett exempel på 

ofullständighet är några av skolornas ospecificerade definitioner av ord och slentrianmässigt 

användande av värdeladdade ord. Med bakgrund i tidigare forskningsresultat där det påvisats att 

handlingsplanerna ska tas på allvar och vara kompletta kan vår studie visade att det faktiskt finns 

brister i en övervägande del av skolornas handlingsplaner. Vår studie har även problematiserat vad 

denna ofullständighet i handlingsplanerna kan resultera i, både på individuell och strukturell nivå. 

Ett exempel på en ofullständig handlingsplan fann vi i GY7 handlingsplan där det lyfts att det 

framkommer av trivselenkäten att det har förekommit enstaka fall av sexuella trakasserier på 

skolan. Dock är det inget som sedan tas upp i åtgärder som utgår från kartläggningen. Det vi anser 

att skolan har missat är att eleven har uttryckt någonting som borde tas på allvar av skolan men att 

det inte har gjort det. Detta kan ha leda till konsekvenser såsom att den som trakasserar en annan 

ungdom inte förstår att handlingen var fel, samt att offren tappar förtroendet för att skolan ska 
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agera när en elev utsätts för kränkande behandling. Denna uppfattning går även att koppla till 

Furlong och Morrisons (2008) studie som menade att skolvåld bygger på mönster och trender som 

borde uppmärksammas av skolpersonalen då medvetenheten om dessa kan hjälpa skolan att 

förebygga situationer som elever upplever som skolvåld. Utifrån detta förstår vi att författarna vill 

att skolpersonalen ska uppmärksamma mönster som upprepas för att kunna sätta upp en plan 

specifikt mot dessa trender. Som vi tidigare nämnt har skolornas kartläggning visat att det finns 

händelser som elever upplevt som kränkande. Det rör sig om bland annat sexuella trakasserier, 

mobbning på sociala medier eller att elever upplevt otrygghet på en specifik plats på skolan. Mot 

bakgrund av Furlong och Morrisons studie skulle skolorna behöva se dessa trender, ta dem på 

allvar och sedan utforma en handlingsplan utifrån det. Vi kunde dock se att majoriteten av skolorna 

tar enkäterna på allvar och att de i de flesta fall beskriver hur arbetet mot kränkande behandling 

ska ske utifrån faktiska fall av kränkande behandling. Furlong och Morrison (2008) menar även 

att skolpersonalen ska vara vaksamma på vissa individer och grupper för att förebygga våldet och 

ge stöd till de drabbade. Men vi tycker inte att skolan bör peka ut specifika elever eller grupper då 

det kan finnas risk att andra viktiga aspekter för kränkande behandling glöms bort vid utformandet 

av handlingsplanen.  

Med hjälp av studien skriven av Thumann m.fl. (2016) och deras resultat kring kränkande 

behandling och kan vi dra slutsatsen att psykisk ohälsa bland elever kan kopplas till skolans 

geografiska läge. Ett exempel på det såg vi bland annat i hur det kunde skilja sig mellan skolor 

beroende på deras geografiska läge och hur de beskriver kränkande behandling, vilka åtgärder de 

planerar att införa samt vem ansvaret läggs på. I jämförelsen med skolor i ej utsatta områden är 

bland annat andelen som upplevt otrygghet högre i utsatta områden. Utgår man från Thumanns 

m.fl. (2016) resultat så innebär denna studies resultat att ungdomar i skolor inom utsatta områden 

löper högre risk att utveckla psykisk ohälsa än de elever som går i en skola från ej utsatt område.   

Vidare beskriver vi i analysen hur skolorna definierar kränkande behandling, trakasserier 

och diskriminering. Det kan kopplas till Lunneblads och Johanssons (2016) studie vars resultat 

visade att skolans beskrivningar av våld och trakasserier påverkas av socioekonomiska 

förhållanden. Det vi kan se under beskrivning av kränkande behandling i handlingsplanerna från 

skolor från utsatta områden är att dessa i de flesta fall refererar till lagrum, som de även senare 

oftaförtydligade med exempel på händelser som kan upplevas som kränkande. Lagrum skrivs på 

ett juridiskt språk som kan vara svårtolkat, men genom att skolan exemplifierar händelserna kan 

läsaren få skolans egen tolkning av vad som är ett kränkande beteende. Det är det enda exemplet 

som vi kunde hitta utifrån analysen men om detta kan kopplas till skolans socioekonomiska läge 

är svårt att svara på. Dock skulle kopplingen till lagrum förstås att skillnader beror på vilket allvar 

handlingsplanerna tas, och då kan det kopplas samman till Langmann och Säfström (2018) som 

menar att skolorna bör betrakta mobbning som en socialiserande funktion av skolan istället för en 

negativ avvikelse.  

Vår studie visar överlag inga markanta skillnader som enbart kan förklaras med skolornas 

geografiska läge. Vi har inte heller kartlagt varifrån eleverna på respektive skola har sitt ursprung. 

Mot bakgrund av vår studies informationsbrist angående elevers ursprung finner vi ingen stark 

koppling till resultaten presenterade av SCB (2007) och Boverket (2007). Det skulle dock kunna 

antas att elever på skolor i utsatta områden i högre grad har ett annat ursprung på basis av att 

boende i utsatta områden i högre grad har invandrarbakgrund. Detta kräver dock även antagandet 

att ungdomar i utsatta områden väljer den skola som är geografiskt närmast hemmet. I och med 
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det fria skolvalet är detta antagande inte tillförlitligt. Men det är nog inte sannolikt att vår studies 

resultat skulle skilja sig om vi haft information om elevernas ursprung. 

6.3 Teoridiskussion 
I detta avsnitt appliceras teorin om socialkonstruktivism och intersektionalitet på resultatet. Som 

tidigare nämnts handlar socialkonstruktivism om att verkligheten skapas av mellanmänsklig 

interaktion i det kollektiva handlandet. Handlingsplanerna framställs av varje enskild skola och 

det var vanligt förekommande att ansvaret för detta låg hos rektorn. Detta skulle kunna påverka 

det som står i handlingsplanen i och med att skapandet av dokumentet inte längre är ett kollektivt 

skapande. Det är inte helt otänkbart att definitionen av kränkande behandling och användandet av 

värdeladdade ord hade sett annorlunda ut om fler än bara rektorn skrivit handlingsplanen. Den 

socialkonstruktivistiska idén om ett gemensamt skapande av verkligheten torde vara applicerbart 

även i skapandet av ett dokument. Detta väcker självklart frågan varför ansvaret för upprättandet 

av ett sådant viktigt dokument, vilket en handlingsplan är, ska läggas på en enskild person. Ett 

rimligare förfaringssätt hade varit att alla i skolan, personal som elev, hade varit delaktiga. Genom 

en sådan arbetsgång hade möjligtvis definitionerna av kränkande behandling, och möjligtvis även 

diskriminering, kunnat vara än mer nyanserade. Möjligtvis hade då även klass kommit med som 

en diskrimineringsgrund. Nu kan vi inte heller med säkerhet veta att rektorn är den som skrivit 

handlingsplanerna, men ansvaret för detta låg som tidigare nämnt ofta hos denne, varför ett sådant 

antagande är rimligt. 

Det vi kunde konstatera i föregående avsnitt är att skolorna i samtliga områden har olika 

typer av handlingsplaner. Det skiljer sig åt i vilket språk och vilka ord de använder sig av, vem 

handlingsplanen vänder sig till, vilka som omfattas av skyddet mot kränkande behandling, vem 

som ansvaret faller på samt vilken sort av kränkande behandling, trakasserier och diskriminering 

som tas upp. Det som utmärker sig är ord som till exempel jämställdhet, rasism, inkludering samt 

saker som kan kopplas till sexism och sexuell läggning. Dessa ord upplever vi, i somliga fall, 

endast är med på grund av skolans egen uppfattning om vad som behöver finnas med i 

handlingsplanen. Detta grundar vi på att orden inte nämns frekvent och inte heller är 

välutvecklade.  

Vi nämnde även att intersektionalitet kan appliceras på studien. Samtliga skolor nämner 

intersektionella begrepp såsom kön, etnicitet och ålder men inte någon gång nämns något som kan 

kopplas till elevers eller personalens klasstillhörighet. Detta finner vi anmärkningsvärt, särskilt om 

en beaktar NOAs (2017) kartläggning om utsatta områden och deras beskrivning av hur dessa 

karaktäriseras av låg socioekonomisk status. Klass och status är inte samma sak, men de torde vara 

jämförbara i och med att en hög klasstillhörighet också kan innebära hög status och vise versa. 

Med detta som utgångspunkt skulle man då kunna säga att elever i skolorna i utsatta områden och 

ej utsatta områden tillhör olika samhällsklasser? Om så är fallet är det inte otänkbart att detta 

medför att elever från de olika samhällsklasserna har olika behov i skolan. Behov är, enligt 1 kap. 

4§ i skollagen, något skolan måste ta hänsyn till för att uppnå en jämlik skola och därmed undvika 

diskriminering - men i och med att klass inte faller under en diskrimineringsgrund behöver denna 

hänsyn inte tas. 

 Ytterligare en intersektionell aspekt vi finner värd att diskutera är den om makt. I detta fall 

vill vi problematisera rektorns makt i att ofta ansvara över handlingsplanen. I och med denna makt 
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finns risk att det enbart tas hänsyn till rektorns upplevelser och tolkningar av diskriminering och 

kränkande behandling. En rektor torde ha en högskoleutbildning och anställningen som rektorn 

innebär en lön som överstiger genomsnittslönen. Avståndet mellan rektorns socioekonomiska 

status och den hos en boende i ett utsatt område kan alltså vara långt. En rektors icke-upplevelser 

av att leva ett socioekonomiskt svagt liv, eller att ha upplevt kränkningar och diskriminering, skulle 

kunna påverka innehållet i handlingsplanen. Samt skulle detta kunna förklara varför klass inte 

heller återfinns varken som grund för diskriminering eller kränkande behandling.  

I många fall har dock rektorn tillsammans med lärare och i vissa fall även elevkåren, 

bestående av elever, varit medverkande. Det visar på att det finns samarbete mellan rektorn, lärare 

och elever. Det finns dock inga indikationer på att handlingsplaner där utformandet varit 

gemensamt får ett annat utfall - det kan dock ses som ett värde i sig att makten fördelas jämnt 

mellan de som påverkas av planen.   

6.4 Metoddiskussion 
Vi har använt oss av kritisk diskursanalys som metod för denna studie. Vi har alltså i stora drag 

granskat varje handlingsplan och sedan jämfört dem med varandra, utifrån bestämda teman som 

vi dels kommit på redan före analysen, dels men under analysen, beroende på vad vi ansåg kunde 

ge oss svar på våra forskningsfrågor.  

Det har dock varit vissa oklarheter som kommit upp under analysen och vi saknade 

motivering till vissa aspekter som har tagits upp eller inte, det är dock saker som bara vi hade fått 

funderingar kring och inget som försvårar vårt arbete. Det skulle underlätta och ge en större bild 

av handlingsplaner och förståelse för dem, genom att intervjua skolpersonalen. Det skulle även 

vara ett viktigt komplement om samtliga skolor beskrev en kartläggning av elevenkäter kring 

trivsel för att ge en större bild av hur elever har det i skolan egentligen. Det är dock inget vi kan 

påverka eller ta fram. Kritisk diskursanalys har gett oss många intressanta resultat, men dessa 

resultat skulle kunna kompletteras och bekräftas genom att intervjua de som varit delaktiga i 

utformningen av varje handlingsplan.  

6.5 Implikationer för socialt arbete som forskning och praktik 
Tidigare i studien har vi nämnt att psykisk ohälsa är ett socialt problem som ofta kan vara en 

konsekvens av en dålig skolgång. Efter utförd analys och problematisering av handlingsplanernas 

brister är det viktigt att lyfta fram är att handlingsplanerna har en viktig funktion i skolan för att 

elever i skolan ska kunna trivas. Det är dock inte enbart skolans ansvar att värna om ungdomar 

och att psykisk ohälsa bland dem ska förebyggas och behandlas. Kränkande behandling, 

trakasserier och diskriminering återfinns i lagstiftningen och är olagligt. Trots det förekommer det 

fortfarande att ungdomar både kränker, trakasserar och diskriminerar eller blir offer för dessa 

handlingar. Självklart ska skolan ta ett stort ansvar i detta arbete, men de har tydliga brister i sina 

rutiner. Samtliga skolor markerar och skriver ut vad som inte tillåts på skolan. Vissa skolor 

“gömmer” sig bakom lagstiftningen och andra beskriver reglerna i egna ord. Genom att vi fick 

tillgång till kartläggningar genom skolornas handlingsplaner kunde vi bekräfta att 

handlingsplanerna inte är tillräckliga för att förebygga psykisk ohälsa bland unga. Men frågan är 

den följande: om det inte är skolans fel att ungdomar fortsätter att utveckla psykisk ohälsa, var ska 

man då leta? Svar på detta är att det handlar om att fortsätta leta. Forskning är en viktig del i 
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samhällets utveckling och nya vetenskapliga framgångar kan bidra till nya lagar, regler och 

förbättringar i exempelvis skolors arbete mot psykisk ohälsa. Det är dock viktigt att i denna stora 

forskningsvärld inte glömma bort våra ungdomar som går i skolan. En bristfällig handlingsplan 

kan leda till ett dåligt arbete från skolans sida. Detta kan leda till att ungdomar på skolan inte ser 

tillbaka på sin skolgång med glädje, vilket i sin tur kan leda till att de inte ser det positiva i att efter 

gymnasiet fortsätta studera. Skolans arbete mot kränkande behandling påverkar alltså ungdomarna 

själva, och då ungdomar är vår framtid påverkas även samhället av hur de mår och utvecklas under 

sin tid före vuxenlivet. 

Vi fann med vår studie att det går att forska och hitta intressanta aspekter i något så enkelt 

som en handlingsplan. Detta visar att forskning inom socialt arbete kan handla om mycket. Det 

handlar bara om att hitta rätt frågor och våga sig på teorier att analysera utefter. Denna studie är 

en bit av den forskningen som kan bidra till att ungdomar får tillgång till en trygg skolgång och en 

värld utan psykisk ohälsa. 
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