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The purpose of this study was to show how two schools from a municipality in greater 

Stockholm work with a document called “likabehandlingsplan”, literally „plan for equal 

treatment‟. This document is required by law in Swedish schools and a part of each 

municipality‟s program. The goal of the study was to see how teachers and school 

principals view and work with the plan as a part of their work in preventing discrimination 

and offensive behavior, in particular in dealing with problems with bullying. 

 

The two schools‟ plans were compared for similarities and differences and how they chose 

to follow the municipality‟s guidelines was examined. In-depth interviews were made with 

two teachers and two principals. These were taped, transcribed and compared. 

 

The results showed that the two schools‟ plans were similar as to goals and the importance 

the teachers and principals attach to this work. The results of the interviews showed that 

the teachers/principals have a good knowledge about bullying and well-developed 

techniques for dealing with it and that they are dedicated in their work to prevent bullying. 

They are aware of problems that occur when school personnel are not present. Working 

with the “plan for equal treatment” has been an important part of their work towards their 

goal of preventing and treating bullying. 
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1 Inledning och Bakgrund 

 

 

1.1 Inledning 

 

 Hantering av mobbning ställer stora krav på skolan. Hur ska mobbning förebyggas? Hur bör 

skolan agera vid akuta fall av mobbning?  

Och bör skolan använda särskilda program för att motverka mobbning? 

(På tal om mobbning – och det som görs, 2009:12) 

 

Mobbning är ett hett debatterat ämne i media idag. Tidningar skriver långa artiklar om hur 

barn idag utsätts för mobbning i skolan, men det stannar inte innanför skolans miljö längre. 

Idag med den moderna tekniken vi lever med sprids mobbning även den vägen, så kallad 

”e-mobbning”. Mobiltelefoner och internet har blivit nya sätt att sprida mobbningen 

vidare. Mobbaren följer med den mobbade hem, vilket bland annat FRIENDS har belyst i 

sina reklamkampanjer i TV och kan även ses på deras hemsida (www.friends.se). Att 

mobbningen idag tas upp i tidningar och TV visar att samhället inte vill acceptera att det 

får ske, ändå fortsätter den att existera. Hur bör man jobba egentligen för att få barn att 

förstå att mobbning är något dåligt, något som man inte bör utsätta andra för? Hur kan man 

hjälpa dem som är utsatta? 

Hur många vet om att det finns något som heter ”likabehandlingsplan” och att det är lag på 

att varje skola skall ha en sådan för att motverka mobbning, trakasserier och all form av 

diskriminering?  

Fenomenet mobbning har engagerat mig i många år, ända sedan min egen skolgång på 80-

talet. Det är intressant att se hur skolorna arbetar och vilka förändringar som har skett 

jämfört med min egen tid i grundskolan. 

 

 

http://www.friends.se/
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1.2 Bakgrund 

 

1969 myntades ordet ”mobbing” i Sverige (senare ändrades stavningen till ”mobbning”). 

Det var inte förrän på 1980-talet som ordet ”mobbning” blev etablerat i skolvärlden. Media 

och bland annat skönlitteratur tog upp mobbningsfrågan och under denna tid växte även 

specifika program fram för att förhindra mobbning på skolorna. Läraren Karl Ljungström 

utformade den så kallade Farstametoden som idag används av många skolor. 

 

I mitten av 1980-talet – men framför allt under 1990- och 2000-talet – lyfter man fram 

mobbningen i offentliga utredningar i skolan, läroplaner och lagtexter. 

I Lpo 94 och Lpfö 98 nämns mobbning och att det är rektorernas ansvar att motverka all 

form av kränkande behandling. 

 

Under andra delen av 1990-talet länkas mobbning samman med ett juridiskt begrepp, 

nämligen ”kränkande behandling”. Ett tillägg i Skollagen 1993 säger att den (personal, 

lärare, rektor) som arbetar på skolan är skyldig att förhindra att elever blir utsatta för 

kränkande behandling.  2006 träder krav om likabehandlingsplanen i kraft och höjer 

kraven på skolornas arbete mot mobbning. (Skolverket, 2009:12–13)  

Den 1 april 2006 infördes en lag som innebär att skolorna måste utreda och vidta åtgärder så snart 

ett barn eller en elev upplever sig kränkt. 

 Den bidrog till en kraftig ökning av antalet anmälningar året efter.  

(www.skolinspektionen.se) 

 

”Från och med 2009 behandlas kränkande behandling i Skollagen Kap 14A och 

diskriminering i Diskrimineringslagen” (Skolverket, 2009:13). 

 

Det skrivs mycket i media om mobbning men sällan om skolans arbete med att 

förhindra/motverka den. Att skolornas agerande inte finns med i debatterna i tidningarna 

beror delvis på deras tystnadsplikt. De får inte berätta om de enskilda fall som det skrivs 

om i tidningarna och då skrivs det inte i de flesta artiklar om skolans arbete och vad de gör 

för att stoppa mobbning. Till största del sker ju mobbning i det tysta, där den vuxne inte är 

http://www.skolinspektionen.se/
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närvarande och ser vad som händer och ofta går inte den mobbade till lärarna och berättar 

för de är rädda för eventuell hämnd.  

Att alla skolor skall ha en så kallad likabehandlingsplan står nu i skollagen, men hur ser 

verkligheten ut? Uppfyller skolorna kravet att arbeta med den eller glöms den bort när det 

väl är dags? 

Hur används ordet ”mobbning” i lärarnas vardag? För att ett beteende skall få heta 

mobbning skall det vara något som sker regelbundet, enstaka trakasserier räknas inte som 

mobbning.  

 

Ingen skall i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande 

behandling. 

Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling skall aktivt motverkas. 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 

insatser. 

(Lpo 94, s.3) 

 

 

Kommunen har utarbetat en mall som skolornas skall jobba utefter: Just i skrivandets stund 

har kommunen bestämt att skolornas planer skall ses över och ändras på det som inte har 

känts bra nog och att även tänka på att ta in barnens kommentarer i sina planer.  

 

Nej, vi tar inte fram någon övergripande plan eftersom lagen är tydlig med att varje verksamhet 

ska ha egna planer som utgår från varje verksamhets specifika behov. Mallen bara garanterar de 

områden som verksamheterna måste förhålla sig till i sina planer (E-postsvar från kommunens 

barn – och utbildningsförvaltnings utredningssekreterare den 16/3 2010). 

 

 

Även Vårdguiden (Stockholms läns landsting) har tagit upp viktig information om 

mobbning. Den är mer riktad till föräldrar som kanske inte förstår varför just deras barn 

förändrats på kort tid. Samtidigt är denna guide mycket bra om man heller inte får stöd från 

skolan där barnet blir mobbat. Guiden tar upp bland annat olika tecken på mobbning, till 

exempel: att barnet blir tystare, sämre studieresultat, blåmärken och andra skador, 
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mobiltelefon och andra tillhörigheter försvinner, kompisar följer inte med hem, 

vredesutbrott, sämre aptit (www.vardguiden.se). 

http://www.vardguiden.se/
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2 Syfte och frågeställning 

 

 

2.1 Syfte 

 

Syftet med studien är att belysa hur två olika skolor arbetar med likabehandlingsplanen, 

med särskild fokus på hur lärare och rektorer för grundskolans yngre åldrar ser på 

planerna, hur skolornas planer överensstämmer med varandra och med kommunens mall 

för likabehandlingsplaner och vilken roll likabehandlingsplanerna spelar för skolornas 

arbete med att motverka mobbning.  

 

2.2 Frågeställning 

 

De frågor som studien försöker besvara är 

1. Hur är skolornas likabehandlingsplaner uppbyggda?  

2. Vilka skillnader/likheter finns det mellan skolornas likabehandlingsplaner? 

3. Hur överensstämmer de olika skolornas likabehandlingsplaner med kommunens 

mall?  

4. Hur arbetar lärarna och rektorerna med att förverkliga likabehandlingsplanerna? 
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3 Teorianknytning och tidigare forskning  

 

 

3.1 Vad är mobbning? 

 

Ungefär så här beskriver Skolverket mobbning:  

Mobbning kan definieras på olika sätt. För det första ska det alltid finnas en eller flera 

utövare av mobbning, och för det andra definieras mobbningen som något negativt. Det 

tredje rådande är att det finns en utsatt individ som är ett offer. Att bli mobbad är att bli 

utsatt för kränkande handlingar, dock måste dessa ske regelbundet och under en viss 

tidsperiod för att kallas mobbning. Aktiva handlingar, som exempelvis utstuderade knuffar, 

att såra och skada någon, sker med illvilja från mobbarens sida. 

Mobbning brukar delas in i två kategorier: fysisk och psykisk handling. Den psykiska 

delen består av hot, utfrysning, att hånas och retas, medans den fysiska delen står för slag 

och sparkar. (Skolverket, 2009:18) 

Pojkar och flickor mobbar oftast på olika sätt. Enligt forskningen är pojkar mer våldsamma 

fysiskt medans flickorna använder sig av strategisk mobbning som exempelvis utfrysning. 

Konsekvensen blir då att pojkarnas mobbning är tydligare och synligare än flickornas 

dolda mobbning. (Skolverket, 2009:13–14) 

 

Vad barnen själva upplever i samband med mobbning har det skrivits mycket om. Även 

om det inte ingår som en huvudfråga i denna uppsats är det förstås viktigt att känna till den 

verklighet barnen lever i. En alldeles färsk studie från BRIS – Barnens Rätt i Samhället – 

visar att många barn, trots en ökad medvetenhet om mobbning i samhället, mår dåligt. 

 

Rönnlid (2010) beskriver att det är oftast i bland annat korridoren eller 

omklädningsrummet där mobbningen sker. I klassrummet är det lite mobbning, men det 

som händer i korridoren följer oftast med in i klassrummet. Den som är utsatt eller mobbad 
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blir ofta tyst i klassrummet. Många elever får koncentrationssvårigheter och rädsla för att 

fråga eller vara aktiv i klassrummet tillkommer (Rönnlid, 2010, s.31-32). 

 

Många av de barn som tar kontakt med BRIS för stöd har inget förtroende för personalen 

på deras skola. De upplever att personalen varken bryr sig eller lyssnar. Barnens 

upplevelser tas inte på allvar och bortförklaringar från personalen känns vanligt (Rönnlid, 

2010, s. 32).  

 

Det finns också lärare som pratar med mobbarna. Barnen beskriver att situationen kan bli bättre 

först men att sedan blir det värre igen. När barn går tillbaka till sin lärare och berättar igen verkar 

lärarens handlingsplan ta slut. Läraren saknar kunskap för hur de ska reagera om det händer vid 

upprepade tillfällen, och det är ofta i de sammanhangen som läraren kan säga att ”nu har de ju sagt 

förlåt” och ”var inte så känslig”. 

(Rönnlid, 2010, s. 33) 

 

Rönnlid (2010) nämner även att många barn helst inte vill berätta för sina föräldrar om de 

blir mobbade, dels för skamkänslorna de har och av rädsla för att föräldrarna blir ledsna. 

Barnen kan också bli rädda för att föräldrarna skall göra något så pinsamt som att ringa upp 

till mobbarnens föräldrar eller ringa till skolan (Rönnlid, 2010, s.33). 

 

3.1.1 Sex förklaringsmodeller om mobbning med förslag till åtgärder 

Det finns många tänkbara förklaringar till varför mobbning uppstår och därför många 

möjliga sätt för skolorna att arbeta. Granström (2004) ger en överblick över olika 

förklaringsmodeller. Han beskriver i sin artikel sex olika förklaringsmodeller för hur 

mobbning kan uppstå, utifrån tre huvudgrupper: orsaken ligger hos offret, hos mobbaren 

eller i miljön.    

Bland modellerna där orsakerna antas ligga hos offret finns den biologiska och den 

socialpsykologiska modellen. Där orsaken antas ligga hos förtryckarna nämns den 

inlärningspyskologiska förklaringsmodellen och den psykoanalytiska modellen.  Till 

teorier som utgår ifrån att orsakerna finns i miljön nämns den gruppsykologiska och den 

värdepedagogiska modellen (Granström, 2004, s. 32-37). 
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3.1.1.1 Den biologiska modellen           

Frågar man elever varför vissa barn mobbas, blir oftast svaret att dessa barn uppträder udda 

eller ser inte ut som andra. De kan vara för tjocka, klena, ha en annan hudfärg m.m. Detta 

fenomen har man även iakttagit hos bland annat djur i fångenskap. Ordet ”hackkyckling” 

kommer från studier om hur rangordningen utvecklas i en hönsgård. Den klena 

kycklingen/hönan får lämna företräde och blir härmed föremål för de andras hackande. 

Detta sker även bland människor (Granström, 2004, s.34) 

 

En åtgärd för att få slut på mobbning i en sådan situation blir att flytta den mobbade från 

gruppen med avsikt att förhindra att den personen blir helt ”söndertrasad”. Den biologiska 

synen innebär att man anser att den mobbade har bland annat genetiska egenskaper som 

provocerar gruppen. Andra åtgärder som går att göra är att eleven beskyddas av vuxnas 

övervakning eller kamratstödjare. Kostråd och ”styling” är också åtgärder för att påverka 

eller ändra utseendet (Granström, 2004, s.34). 

 

Björk (1995, citerad i Frånberg, 2003) är kritisk till att man antar att orsakerna till 

mobbning till största del alltid handlar om psykologiska personlighetsdrag (Frånberg, 2003 

s. 20). Och i sin sammanfattning av Olveus forskning noterar Eriksson m.fl.: 

 

Till skillnad mot vad många elever tror, att mobbning uppstår på grund av att offret bär glasögon, 

har rött hår, är överviktig, har avvikande kläder eller talar med dialekt, tycks yttre attribut ha ringa 

betydelse för uppkomsten av mobbning. Undersökningar gjorda av Olweus visar att mobboffer 

(pojkar) inte är mer avvikande i yttre bemärkelse jämfört med andra (en kontrollgrupp med pojkar 

som inte blivit mobbade). Mobboffren avvek endast i ett avseende, de var fysiskt svagare. 

(Eriksson m.fl., 2002, s. 45) 

 

3.1.1.2 Den socialpsykologiska modellen 

Alla söker en identitet/roll i det sociala samspelet. Denna modell visar att i nästan alla 

grupper, t ex i en skolklass, skapas olika roller. Vanliga roller är bland annat plugghäst, 

sportis, fegis. Lärarens uppgift här blir att hjälpa den utsatta eleven att finna en annan roll i 
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klassrummet, exempelvis genom nya arbetssätt, och ge eleven en mer konstruktiv roll. 

Rollspel och teater är bra sätt att jobba med i klassrummet, där alla får testa olika roller.  

”Lärarens agerande och betydelse för klassens rollbesättning är stor enligt detta synsätt.” 

(Granström 2004, s. 34) 

 

3.1.1.3 Den inlärningspsykologiska modellen 

Om ett umgänge mellan människor ska fungera behövs oftast rutiner eller former för hur 

man ska uppträda. Det finns t ex etikettregler för hur man ska bete sig på bland annat större 

fester. I skolan och i klassrummet finns ”etikettsregler”, exempelvis att man räcker upp 

handen, inte avbryter varandra, inte går före i matkön, och ”umgängesregler” som t ex att 

man inte får kalla varandra för fula ord, inte slåss och inte mobbas. Mobbarens beteende 

kan enligt denna modell förklaras som en form av felinlärning eller brist i utbildning och 

uppfostran. Bristerna kan antas komma ifrån hemmet, där hemsituationen kan vara en 

faktor alternativt att ”goda vanor” inte lärts in hemifrån. En annan förklaring kan bero på 

skolan, t ex att man inte lyckats förklara de ”gemensamma regler” man har.  

Här behöver man finna ett sätt eller en metod för att ”rätta till” ”felinlärningen” och hjälpa 

mobbaren att lära in det rätta beteendet. Detta sker tillsammans med en vuxen som även 

följer upp och berömmer mobbaren när man ser framsteg i beteendet. Ett annat sätt är att 

flytta på mobbaren och detta ska då ses som en bestraffning för det felaktiga beteendet 

eller ett sätt att försöka bryta mönstret som är felinlärt (Granström, 2004 s.35). 

 

3.1.1.4 Den psykoanalytiska modellen 

Tidiga barndomsupplevelser kan komma att prägla hur man blir som vuxen. Detta kan 

även ligga dolt i ens eget medvetande. Mobbaren har enligt forskningen oftast haft 

problematiska hemförhållanden, där bland annat bestraffning, frånvaro, likgiltighet eller 

avvisande föräldrar varit faktorer. Den otrygga och kärlekslösa miljön kan ge upphov till 

hög ångest och hög aggressivitet, medan barn med tryggare och mer kärleksfull miljö kan 

hantera situationer utan att reagera negativt eller för aggressivt. För att kunna hantera det 

aggressiva och sin självkänsla, enligt modellen, degraderar, förödmjukar och dominerar 
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mobbaren andra. Mobbaren tillfredsställer sin ångest och aggressivitet genom att förtrycka 

de svagare och via provokation. Mobbaren saknar oftast empati för andra och har sällan 

empatisk förmåga. Men i gengäld är de duktiga på att manipulera och utöva sin makt. 

Mobbning här är ett resultat av inre ofta olösta konflikter. 

 

Åtgärder enligt denna modell är att hjälpa mobbaren med den inre obalansen, grupp- eller 

familjeterapi ledd av utbildad personal och oftast behövs detta en längre tid (Granström, 

2004 s. 35-36). 

 

3.1.1.5 Den gruppsykologiska modellen 

När man arbetar i grupp ingår olika individer och tankesätt. För att en grupp ska fungera i 

klassrummet är det viktigt att läraren har gett klara instruktioner. I gruppen kommunicerar 

eleverna mer med varandra än med läraren. Här sker en social utveckling och 

kunskapstillväxt. Men om uppgiften är oklar eller svår, arbetsformen inte tydlig nog eller 

om läromedlet är svårtåtkommet uppstår en oro i gruppen eller klassen. Och är även 

ledarskapet oklart kan oron leda till ångest, aggression och irritation i gruppen. I dessa 

tillfällen blir oftast en i gruppen en måltavla för resterande grupps missnöje. I stället för att 

rikta kritiken mot läraren som satt gruppen i denna situation. Alla är här mobbare även om 

det bara är en eller två som utdelar ilskan mot en person. De andra blir passiva åskådare. 

Att åtgärda denna situation är att tillsammans med gruppens ledare, i detta fall läraren, 

utvärdera gruppens samarbete och miljön i klassrummet. Man fokuserar inte på 

mobbningen utan på arbetsvillkoren och löser de problem som uppstått. Genom ordnade 

arbetsformer, mer hanterbara uppgifter och tydligare ledarskap från läraren förebygger 

man mobbningen (Granström, 2004 s.36). 

 

3.1.1.6 Den värdepedagogiska modellen 

Skolans värdegrund betonas mer idag. Den traditionella kristendomen är mer neutraliserad 

och inflytande från andra kulturer kan skapa förvirring. Underhållningsvåld från 

exempelvis film, data- och tv-spel påverkar moralsynen för barnen. Våld, förakt för 
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svaghet och kvinnoförtryck bland annat utmanar människosynen om lika värde, respekt 

och solidaritet. 

Skolan och klassen är ju en del av vårt samhälle och då även för öppna och dolda 

värderingar och normer, vilket gör att föraktet för svaghet, våld, förföljelse och mobbning 

kan fostras i skolan. Detta sker ifall skolans värdepedagogik är otydlig och passiv. 

Fördomar, etnocentrism och rasism kan växa sig starka. 

 

En åtgärd enligt denna modell skulle kunna vara att t ex med hjälp av färdiga 

”värdegrundspaket” arbeta med elevers etiska utveckling, via rollspel, lyssnarövningar och 

gruppövningar och att träna den empatiska förmågan för att motverka främlingsfientlighet, 

mobbning och konflikter (Granström, 2004, s.36). 

 

3.1.1.7 Flera orsaker samverkar 

Dessa sex exempel har forskarnas stöd kring hur mobbning kan uppstå.  Men forskningen 

visar också att mobbning inte är ett fenomen med en enkel förklaring. De olika 

förklaringarna går även in i varandra, och vad man bör tänka på är att förklaringarna i 

enskilda fall som påminner om varandra kan vara helt olika. En skolmiljö som saknar 

tydlig värdegrund och ledarskap är exempelvis absolut ingen bra miljö för kombinationen 

av högt aggressiva barn och barn med dåligt självförtroende. Varje situation måste 

analyseras noga för att finna goda lösningar. Granström uttrycker saken så här: ”Att hålla 

sig till en enda metod kan liknas vid att ordinera Albyl till alla krämpor.” (s. 39) Granström 

hävdar att kunskapen om hur man hanterar mobbning bör vara medveten och allmän, för 

att kunna motarbeta mobbning och komma tillrätta med det negativa. (Granström, 2004, 

s.34–37) 
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3.2 Olika modeller för arbetet med mobbning 

 

3.2.1 Dan Olweus forskning 

Eriksson m.fl. (2002) skriver att Olweus har ett stort inflytande inom forskningsområdet. 

Cirka 3/5 av de granskade artiklarna som skrivits om mobbning hade blivit influerade av 

Olweus (Eriksson m.fl., 2002, s. 51). 

Ända sedan 80-talet har Dan Olweus varit en föregångare för forskning om mobbning. 

Hans empiriska dokument från skolans värld förklarar teoretiska resonemang och erbjuder 

även förklaringar till de problem som finns och anvisningar till att åtgärda problemen 

(Eriksson m.fl., 2002 s.39). Många forskare inom samma fält har valt att ta fasta på Olweus 

begreppsförklaring av mobbning. Olweus har utvecklat ett mobbningsformulär, som 

många använder sig av, eller delar av den, i sina empiriska undersökningar (Eriksson m.fl., 

2002, s.41). 

 

Olweus beskriver att den typiske mobbaren, i det här fallet gäller det pojkar, har 

översittartendenser och har svårt att låta bli att hacka på den som inte känns lika stark. Att 

någon är skrämd och osäker sägs utlösa mobbarens aggressiva sida. Olweus menar att 

anledningen till att mobbning äger rum är just detta (Eriksson m.fl., 2002, s.44-45). 

 

Olweusprogrammet 

Olweus säger att det inte finns några mobbningssäkra skolmiljöer utan att det är 

individerna tillsammans som skapar mobbningen. Varsomhelst och närsomhelst kan en 

mobbningssituation dyka upp och det är viktigt att läraren är beredd att arbeta mot att 

förhindra dessa tendenser.  

Olweus har förslag till åtgärdsprogram och har fyra viktiga punkter om är baserad på 

forskningen som gäller utvecklingen och förändringen av problematiska beteenden ibland 

annat ett aggressivt uppförande. Dessa fyra punkterna är:  

 

 En god skolmiljö utmärks av värme, intresse och engagemang från vuxna. 

 En god skolmiljö utmärks även av tydliga gränser mot icke önskvärda beteenden. 
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 Om en elev bryter mot det överenskomna regelsystemet bör man konsekvent använda någon 

form av icke-fysisk och icke-fientlig negativ sanktion. 

 Vuxna, i hem och skola förväntas fungera som auktoriteter i vissa avseenden. 

(Eriksson m.fl. 2002, s.45) 

 

Åtgärdsprogrammet består även av andra olika kärnkomponenter, där nivåerna går i skol- 

klass och individnivå.   På skolnivå använder man sig av bland annat frågeformulär, 

effektiva rastvaktsystem. På klassnivå är det bland annat tydliga regler mot mobbning och 

klassråd. På individnivån har man bland annat allvarligt samtal med både mobbaren och 

offret, viktiga samtal med föräldrarna. 

 

Det allra viktigaste dock som Olweus påpekar är engagerade vuxna och ökad kunskap och 

medvetande när det gäller mobbning (Eriksson m.fl., 2002, s. 45-47). 

 

3.2.2 SET och Farstametoden  

Att arbeta utifrån fler än en modell verkar vara ett sätt som de flesta skolor använder för att 

följa de krav som ställs om likabehandlingsplan av bland annat kommunernas mall.  

SET och Farstametoden är modeller för att förhindra och åtgärda mobbning i skolor. Det är 

i huvudsak dessa två modeller som skolorna i studien arbetar efter. SET är en 

huvudsakligen förebyggande modell. Farstamodellen är en mer praktisk åtgärdsinriktad 

modell.  

 

 

3.2.3 SET - Social och emotionell träning 

Båda skolorna jobbar med SET (Social och emotionell träning) som är en form av 

pedagogiskt program för att träna och utveckla den sociala och emotionella kompetensen 

hos barn. Skolverket (2009) har gjort en presentation om SET i kompendiet På tal om 

mobbning – och det som görs. Personen som skapade programmet heter Birgitta Kimber 

och är speciallärare, leg. psykoterapeut och doktorand vid Karolinska Institutet. SET 

jobbar man med från förskolan ända upp till gymnasiet om skolorna väljer detta arbetssätt. 

Det är ett manualbaserat program som skall lära eleverna att hantera sina känslor i 
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stresshantering, självkännedom, problemslösningsstrategier, empati, motivation och social 

kompetens. Innehållet i själva programmet skall genomsyra hela undervisningen i skolan.  

Man lägger upp programmet som ett ämne i schemat och ju yngre desto oftare har man 

SET på lektionstid, det vill säga två gånger i veckan i förskoleklass upp till sjätte klass, 

mellan sjuan och nian har man det en gång i veckan och sedan i gymnasiet är det 50 

timmar uppdelat på tre år. I grundskolans undervisning använder man framtaget läromedel 

Livsviktigt och för gymnasiet Livskunskap. Läromedlet består av elevmaterial och 

lärarhandledning för varje skolår inklusive gymnasiet.  

Förhållningssätt och metod är de centrala delarna som SET-programmet består av. 

Förhållningssättet är till för att skapa ett positivt förhållningssätt mellan lärare och elever, 

elever och elever. Detta leder till trygga sociala och emotionella relationer i en grupp. Det 

handlar även om att den vuxne skall se till att skolans klimat är trygg och att barnen känner 

sig sedda och omtyckta. Pedagogen bör på alla sätt uppmärksamma och berömma barnen 

ständigt. Enligt Kimber (citerat i Skolverket, 2009) ökar detta barnets självkänsla och 

skapar en ypperlig grund för socialt, emotionellt och kognitivt lärande.  

I SET:s plan tas inte mobbning upp specifikt och den är inte utgångspunkten för denna 

plan. Kimber menar att skolorna har planer om hur man skall agera då mobbning uppstår.  

Vad Kimber här menar är att genom att arbeta för att styrka barns sociala och emotionella 

färdigheter kan skolan jobba för att förhindra och förebygga mobbning. Kimber påstår inte 

att SET är lösningen till att mobbning försvinner, men menar att skolan här gör vad de kan 

för att motverka mobbning genom att stärka barnens självförtroende och välbefinnande. 

(Skolverket, 2009, s. 151–154).  

 

3.2.4 Farstametoden 

Ännu en modell som skolorna jobbar med är Farstametoden. Modellen skapades av Karl 

Ljungström på 80-talet och den betraktas som en behandlingsmetod mot mobbning och har 

som syfte att omedelbart stoppa akut mobbning. Metoden benämns därför som en metod 

mot mobbning.  
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Metoden är manualbaserad och är starkt strukturerad och på skolorna där denna metod 

används skall det finnas ett team som skall bestå av två till fem personer. Gruppen skall 

vara sammansatt av personal med olika roller i skola och inte enbart lärare bundna till 

lektioner. Deras intresse för att stoppa mobbning är viktigare än själva yrkesrollerna. 

Teamet har till uppgift att upptäcka akuta fall och genast åtgärda dem. Om någon på skolan 

misstänker att mobbning pågår skall man kontakta teamet. Teamet träffas sedan och skall 

nu utreda situationen – om det verkligen är mobbning det rör sig om och vilka som i så fall 

är inblandade. Den första som får föra sin talan är den som mobbas, vanligtvis inför två 

medlemmar ur teamet, för att teamet ska få en förstahandsinformation om själva 

situationen. Detta är det viktigaste samtalet. Nästa steg är att föra ett samtal med den eller 

dem som pekas ut som mobbare. Dessa elever tas oförberedda från lektioner och hamnar i 

samtal med två personer från teamet. Samtalet är mycket starkt strukturerat och följer en 

mall där de vuxna markerar att de har makten över samtalet och leder samtalet. Eleven har 

liten chans att själv framföra sina åsikter. Själva syftet med samtalet är att eleven skall 

förstå att det beteende de har inte är acceptabelt och att det måste upphöra omedelbart. 

Efter samtalet kontrolleras och observeras mobbarna en tid noggrant och ett uppföljande 

samtal sker efter cirka två veckor. Detta samtal är enligt metoden viktig för det är först nu 

man ser eventuella effekter efter första samtalet.  

Behandlingsteamets ansvar är även att skydda och stötta den mobbade, detta för att inte 

mobbarna skall hota den mobbade till tystnad istället. Man väljer även i Farstametoden att 

avvakta med information till föräldrarna om det som pågår. Man väljer att prata med 

föräldrarna efter samtalen är gjorda, med mobbarnas föräldrar meddelar man till och med 

efter andra samtalet. Om mobbningen inte upphör efter detta kallas mobbarnas föräldrar in 

och blir inblandade i processen (Skolverket, 2009, s. 98–99). 

 

3.2.5 Friends 

Friends är en ideell organisation som är helt religiöst och politiskt obunden. Grundaren till 

Friends heter Sara Damber och organisationen etablerades 1997. Friends organisation är i 

ständig utveckling och just nu arbetar de med att få fram ett bättre koncept. Målet är att 

relationerna är knuta längre med de skolor som de redan arbetar med men samtidigt ge mer 
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stöd i arbetet med likabehandlingsarbetet än vad som tidigare har varit möjligt. Detta mål 

kommer att testas under 2010 (www.friends.se). 

 

 

3.3 Styrdokument 

 

3.3.1 Vad är en likabehandlingsplan? 

Likabehandlingsplan är ett dokument som varje skola skall ha. Utefter detta dokument 

skall skolorna arbeta för att förhindra bland annat kränkande behandling inklusive 

mobbning, rasism, sexuella trakasserier. Huvudmannen för den aktuella verksamheten 

skall se till att det görs en plan och att den är ständigt uppdaterad och att alla på 

verksamheten, i detta fall skolan, har läst den och vet vad planen går ut på.  

Krav på att alla skolor skall ha en likabehandlingsplan trädde i kraft 1:a april 2006 (se 

bilaga 2). Minst en gång om året har skolorna skyldighet att gå igenom sin 

likabehandlingsplan och göra förändringar och förbättringar. Efter att detta är gjort skall 

alla på skolan ta del av den nya planen. Den 1:a januari 2009 trädde en ny lag i kraft, 

Diskrimineringslagen (se bilaga 3) och en diskrimineringsombudsman skall se till att 

denna lag följs. 

 

3.3.2 Kommunens mall för skolornas arbete för Plan mot diskriminering och 

kränkande behandling (likabehandlingsplanen) 

Kommunens mall är den aktuella kommunens sammanställning av de föreskrifter som 

regeringen arbetat fram. Den är en förklaring och ett hjälpmedel för skolornas arbete för att 

framställa sin likabehandlingsplan. Varje år går kommunen igenom mallen och gör 

eventuella förändringar. När ändringar har skett går kommunen igenom skolornas planer 

och meddelar om planen måste revideras.   

 

http://www.friends.se/
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3.3.3 Vad är Lpo94? 

Läroplan Lpo 94 är den läroplan som för närvarande gäller för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklasser och fritidshem och som reglerar skolans arbete. Den 

innehåller information om skolans värdegrund och uppdrag, mål och riktlinjer, rektorns 

ansvar med mera.  Den 30 mars 2010 överlämnade Skolverket förslag på nya kursplaner 

till regeringen (www.skolverket.se). 

 

http://www.skolverket.se/
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4 Metod och material 

 

 

4.1 Metod  

 

I studien används kvalitativa intervjuer av lärare (L1 och L2) och rektorer (R1 och R2) på 

två olika skolor (S1 och S2) samt kvalitativa jämförelser av likabehandlingsplaner från 

dessa två skolor, kommunens mall för likabehandlingsplaner och skolverkets anvisningar.  

Lärarna och rektorerna samt skolorna kommer att vara helt anonyma i denna uppsats, så 

kommer även det att bli med likabehandlingsplanerna. Därav förkortningarna som nämns 

tidigare i detta stycke. 

 

4.1.1 Intervjuer 

Larsen skriver att kvalitativa intervjuer är mer djupgående än de kvantitativa intervjuerna 

och även ger informanterna möjlighet att diskutera mer kring frågorna som ställs till dem. 

(Larsen 2009, s. 83). Kvale & Brinkmann (2009) beskriver hur många man bör intervjua 

för att få fram den information du behöver. Har man för många blir det svårt att 

generalisera eller pröva hypoteser, alternativt om man har intervjuat för många är det svårt 

att få fram ingående tolkningar i intervjuerna. Man skall ha tillräckligt många för att få svar 

på de frågor man har på undersökningens syfte (Kvale & Brinkmann, 2009, s.129).  

Skolorna i denna studie ligger i en större kommun i Stockholms län. Skola 1 (S1) är en F-6 

skola, medan den andra skolan (S2) är en F-9 skola.  

Intervjuer gjordes med en rektor och en lärare från respektive skola. De gjordes på 

respektive skola vid fyra olika tillfällen. Intervjuerna spelades in med hjälp av en 

bandspelare på en mobiltelefon. Frågorna ställdes utefter en intervjuguide som är skapad 

utifrån Larsens (2009) modell där ett intervjuformulär används. Där finns 

färdigformulerade frågor som ställs i samma ordning till dem som blir intervjuade. 

Fördelen är att alla svarar på samma frågor vilket underlättar jämförelse mellan svaren 
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(Larsen: 2009, s. 84). Larsen (2009) skriver bland annat att bakgrundsfrågor, som till 

exempel om ålder och utbildning, är lättare att svara på och ger en mjukare start på 

intervjun. (Larsen, 2009, s. 86). Därför inleddes intervjuerna med ett antal bakgrundsfrågor 

(se bilaga 1). Även lättare anteckningar gjordes som extra stöd till inspelningen. Valet av 

denna form av intervju är för att på bästa möjliga mån få svar på de frågor som tillhör detta 

arbete. 

Analys av de inspelade intervjuerna skedde med hjälp av transkription där intervjuerna 

skrevs ner ordagrant för att få en korrekt bild som möjligt av vad de intervjuade sade.  

För att få ytterligare svar på frågorna jämfördes de båda skolornas likabehandlingsplaner 

med varandra och med kommunens mall för likabehandlingsplaner. 

 

4:2 Material  

 

4.2.1 Intervjuerna 

I materialet ingår fyra transkriberade intervjuinspelningar, kommunens mall för skolornas 

arbete med likabehandlingsplaner samt aktuella likabehandlingsplaner från de två utvalda 

skolorna. Information om intervjuernas ungefärliga längd, antal ord och inspelningsdatum 

presenteras nedan i Tabell 1. Skolorna och lärarna betecknas i detta arbete med 

förkortningar enligt tabell 1 på följande sida. 
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Tabell 1: Intervjuernas längd i min och ord, inspelningsdatum och 

intervjupersonernas ålder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervjuerna utfördes på respektive skola. På S1 utfördes båda intervjuerna samma dag, 

men vid två olika tidpunkter. På S2 utfördes intervjuerna vid två olika tillfällen. 

 

4.2.2 Intervjupersoner 

Alla fyra intervjupersoner har arbetat inom skolan under hela sin yrkeskarriär. En kvinna 

har dock haft olika sommarjobb i sin ungdom, som bland annat simlärare. Rektorerna har 

arbetat som lärare innan de tog anställning som rektor. Gemensamt för alla fyra, är att de 

har familj och barn.  

Intervjuerna (inklusive intervjuarens frågor) spelades in digitalt med hjälp av en 

mobiltelefon (Sony Ericson Aino) och sparades på ett USB-minne. Transkriptionerna 

gjordes med hjälp av telefonen (L1, L2 och R1) och QuickTime Player (R2). 

Inspelningarna transkriberades ord för ord, men R2 innehöll ett antal utvikningar som inte 

betraktades som svar på intervjufrågorna och dessa togs inte med i transkriptionen. Detta 

motsvarade ca 10 minuter av den totala inspelningstiden. 

Skola Lärare Rektor Datum 

Skola 1 (S1) 

Lärare 1 (L1) 

31 år 

6 min  

247 ord 

Rektor 1 (R1) 

52 år 

15 min 

524 ord 

15 mars 

Skola 2 (S2) 

Lärare 2 (L2) 

64 år 

15 min 

914 ord 

Rektor 2 (R2) 

56 år 

24 min (av 34) 

821 ord 

L2: 19 mars 

R2: 22 mars 
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4.2.3 Kommunens mall för likabehandlingsplan 

Kommunen har två mallar för skolornas arbete med likabehandlingsplaner. Mall nummer 

1, Plan mot diskriminering och kränkande behandling, som är en utförlig sammanfattning 

av vad lagen har bestämt och är tänkt som ett stöd för skolornas arbete med 

likabehandlingsplaner. (Mall 2 är en förenklad variant av mall och eftersom den i princip 

bara består av rubriker användes den inte i jämförelsearbetet) 

Enligt utredningssekreteraren är mallen ständig utveckling och bygger på den gamla 

lagstiftningen (e-postutdrag med utredningssekreteraren, 14/3 2010). Kommunens mall 

består av totalt 27 sidor och den reviderades 2010-02-15 (kommunens 

utredningssekreterare, 2010).  

Mallen är uppdelad i tre delar som behandlar övergripande ansvar, främjande och 

förebyggande arbetet och åtgärdande insatser. I det övergripande ansvaret ingår lagen, 

Allmänna råd (från Skolverket 2009), definition av begrepp, verksamhetens vision, 

delaktighet, ansvarsfördelning, uppföljning av förra årets plan (kvalitetsredovisningen), 

genomförd kartläggning, nulägesrapport och prioriteringar och planerad kartläggning.  

Den andra delen är: 

1. Främjande åtgärder med mål och åtgärder utifrån diskrimineringsgrunderna samt kränkande 

behandling. 

2. Förebyggande åtgärder med mål och åtgärder för prioritera områden (riskområden) inom 

diskriminering/trakasserier samt kränkande behandling.  

(Kommunens mall 1, s 2) 

Mallens tredje del föreskriver åtgärdande insatser, såsom upptäcka, utreda, vidta åtgärder, 

uppföljning och utvärdering, dokumentation och information (Kommunens mall 1, s.2). 

 

4.2.4 Skolornas likabehandlingsplaner 

De båda skolornas likabehandlingsplaner är formmässigt upplagda på olika sätt. S1s plan 

har en framsida, fyra sidor text och två bilagor. Bilagorna är protokoll för hur man anmäler 

en kränkande behandling och ett uppföljningsprotokoll för datum och anteckningar. 

Likabehandlingsplanen för S2 består av fem sidor ren text och innehåller inga extra 

bilagor. 
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4.3 Etiska frågor 

 

Kvale & Brinkmann (2009) beskriver bland annat att man skall informera dem som blir 

intervjuade, det är en viktig del i processen för arbetet. De skall få information om syftet 

och att deltagandet är frivilligt samt att de kan välja att dra sig ur när helst de vill.  

I informationen skall det bland annat ingå om konfidentialitet och vem/vilka som kommer 

att ha tillgång till intervjuerna.   

Här nämns även om vem som skall ge sitt samtycke till att delta (exempelvis om en 

överordnad ber en underordnad att ställa upp) och vem som avgör valet av dem som skall 

intervjuas (Kvale & Brinkmann, 2009:87). 

 

Grundläggande är att forskning bara får godkännas om den kan utföras med respekt för 

människovärdet, och att mänskliga rättigheter och grundläggande friheter alltid ska beaktas vid 

etikprövning. Människors välfärd ska ges företräde framför samhällets och vetenskapens behov.  

(Olsson & Sörensen, 2007:57) 

 

Kvale & Brinkmann (2009) nämner också hur viktigt det är att inte deltagarna kan bli 

identifierade om man har kommit överens om konfidentialitet. Viss information kan dock 

avslöja vem personen är och då bör deltagaren få godkänna att den typen av information 

kommer att användas i arbetet (Kvale & Brinkmann, 2009:88). 

 

I en kvalitativ intervjuundersökning, där deltagarnas uttalanden i en enskild intervju kan 

förekomma i offentliga rapporter, måste man se till att skydda intervjupersonernas privata 

integritet. 

(Kvale & Brinkmann, 2009:89). 

 

Informerat samtycke och konfidentialitet var viktiga i intervjuerna i denna uppsats. En av 

lärarna tillfrågades av sin rektor och de andra direkt, om de ville vara med på intervjun. 

Alla rektorer och lärare fick muntlig information inför intervjun om vad uppsatsen skulle 

handla om. Vid intervjutillfället fick de bekräfta att de ville ställa upp och svara på 

frågorna.  En av rektorerna bad om att få frågorna i förhand för att förbereda sig, vilket hon 

fick ungefär en vecka före intervjun.  
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När det gäller konfidentialitet fick samtliga information att namn, arbetsplats och kommun 

inte skulle nämnas i uppsatsen överhuvudtaget. Den information som skulle framkomma 

var kön, ålder och allmänt om tidigare arbeten. I de inspelade intervjuerna förekom inga 

namn eller skolor. Intervjuerna skulle enbart avlyssnas av mig och de skulle sparas så att 

ingen kommer åt dem utan mitt tillstånd, och så har skett. Ville de intervjuade läsa 

intervjuerna i efterhand fick de gärna göra det, men ingen har uttryckt den önskan. Två av 

de intervjuade bad att få läsa den godkända uppsatsen.  
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5 Analys och resultatredovisning 

 

 

5.1 Metodfrågor 

 

 

Intervju som metod fungerade bra för ändamålet i denna uppsats. Även om målet från 

början var att göra fler intervjuer, hade tiden inte räckt till för att analysera mer material. 

De intervjuer som är gjorda kändes tillräckliga för detta arbete. All information som gavs 

via intervjuerna var mycket relevant utifrån de frågeställningar som finns i denna uppsats. 

Det gavs svar på tal om hur skolorna faktiskt, enligt de intervjuade, arbetade med planerna 

och vad de vill uppnå.  

 

Kvalitativa intervjuer anser jag ger ett bra djup, speciellt när man väljer att spela in 

intervjun, då har man ögonen fria och kan studera den man intervjuar på ett helt annat sätt. 

Att få ögonkontakt anser jag är viktigt för att skapa förtroende, och i ett förtroendefullt 

samtal får man oftast reda på lite mer än vad som kanske var tänkt från början.  

 

5.2 Jämförelse av skolornas likabehandlingsplaner  

 

Största skillnaden mellan skolornas likabehandlingsplaner är hur de är utformade och 

uttänkta. S1 är mer lättläst och begriplig men innehåller inte alla punkter som står med utan 

de har valt ut en del av punkterna och inte varit lika utförliga. Men trots att detta är den 

största skillnaden, ser man främst likheterna mellan planerna. Båda skolorna vill och 

arbetar hårt för att förhindra all form av kränkande behandling, diskriminering och 

mobbning.  

Att läsa och jämföra Likabehandlingsplanerna från de båda skolor var mycket intressant 

och givande. Likabehandlingsplanerna har många likheter sinsemellan och medarbetarna 

vill verkligen ta tag i de problem som det står om, exempelvis kränkande handlingar, 
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mobbning. Dessa två planer känns inte som bara en produkt som lagen kräver utan att 

skolorna verkligen vill satsa på att ge barnen den trygghet som de skall känna när de 

kommer till skolan. 

 

5.2.1 Likheter mellan skolornas likabehandlingsplaner 

Det finns många likheter mellan planerna. Några exempel på dessa är: 

 Mål att alla barn skall känna trygghet  

 Vikten av förebyggande arbete/insatser 

 Att utvärdering av Likabehandlingsplanen sker inför varje skolår och att skolorna 

ändrar planen om det kommer upp nya tankar och idéer om hur de vill arbeta 

 Att föräldrar till alla inblandade kontaktas omgående 

Enligt skolans styrdokument skall det stå i likabehandlingsplanen att alla barnen skall 

känna trygghet. Det står i början på båda planerna och det står även i S1:s lokala plan att 

alla vuxna skall vara goda lyssnare och lyhörda, samt att de vuxna ser och reagerar. 

Alla händelser, där man misstänker att någon form av kränkande behandling ingår skall 

utredas och vårdnadshavarna skall kontaktas, både till den utsatte och till dem som utsätter 

någon för diskriminering eller kränkande behandling (S1s likabehandlingsplan, 2009, s. 

02).  

 

Med det förebyggande arbetet jobbar båda skolorna efter liknande tankesätt och det som 

genomsyrar båda planerna är att hur viktigt det är att följa upp och dokumentera allt som 

hänt.  

 

Jag tycker om man följer skollagen(tydlig med ordet) så följer man ju planen också, bygger på att 

man arbetar med skollagen på något vis. Vi jobbar nu med den för vi vill få med mer hur vi jobbar 

på vår skola och inte allmänt dokument. (L2, 19/3 2010) 

 

Båda skolorna beskriver i sina planer att man har uppföljningar efter att en händelse har 

uppdagats. I början talar man ofta med den utsatte för att vara säker på att mobbningen 
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eller kränkningen inte fortsätter. Med tiden blir samtalen färre tills man får uppfattningen 

att mobbningen eller kränkningen har upphört.  

5.2.2 Skillnader mellan skolornas likabehandlingsplaner 

Kränkande behandling och definitioner 

S1 börjar med att förklara vad ”kränkande behandling” innebär medan S2 börjar sin 

definition med att förklara ”diskriminering”. S1 nämner inte vad som ingår i 

diskriminering och detta ämne är inte aktuellt överhuvudtaget i deras likabehandlingsplan, 

däremot förklarar de vilka typer av kränkningar som finns vilket och detta gör även S2. S2 

tar dock upp fler punkter av kränkningar än vad S1 har med i sina punkter.  

Alla punkter som tas upp av båda skolorna gemensamt är fysiska, verbala, psykosociala, 

text- och bildburna. S2 har även med punkten institutionella (med den sistnämnda punkten 

menas inslag i skolans arbete).  

 

Specifika åtgärder mot olika typer av diskriminering 

När det kommer till specifika åtgärder för diskriminering på grund av kön, etnicitet, 

religion, annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder beskriver S2 utförligt 

varje diskrimineringsgrund och beskriver åtgärder för varje grund. S1 har inte denna 

sammanfattning alls i sin likabehandlingsplan. S1 beskriver att kränkande behandling kan 

yttra sig som bland annat, homofobi, rasism och mobbning. Men en specifik förklaring till 

varje grund och åtgärd att motverka dessa specificeras inte.  

 

Uppföljning och utvärdering/Förankring 

Dessa två kapitel handlar till största del om hur likabehandlingsplanen uppdateras årligen.  

S1 skriver att det till största delen är rektorns ansvar men att elev- och klassråd och 

föräldramöten och -råd har möjlighet att vara med och påverka förändringar och 

uppdateringar. Innan förändringarna görs i likabehandlingsplanen får personal, elever och 

föräldrar ta del av förslagen. S1 beskriver även att vid introduktion av ny personal ges 

information om handlingsplanen. 
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S2 är mer utförlig om hur de arbetar med att få fram en ny handlingsplan. Kritiska 

diskussioner förs bland personalen vid läsårsstart. Man tar stor hänsyn till elevenkäterna 

och både personal och elevrådet går igenom om målen uppnåtts och vilka mål som kan 

förbättras. Den lokala skolstyrelsen får sedan en redovisning från båda grupperna om 

önskemål om ändringar. Även den lokala skolstyrelsen skall varje år utvärdera om skolan 

nått sina mål och revidera likabehandlingsplanen inför kommande kalenderår. S2 tar inte 

särskilt upp hur man gör vid introduktion av ny personal.  

 

Olika uttryckssätt 

Den största och märkbara skillnaden mellan likabehandlingsplanerna är hur de är 

utformade och formulerade. S1 har en framsida, fyra sidor text och två stycken bilagor i sin 

plan medans S2 har fem sidor ren text. S1s plan ger en känsla av att vara mer lättläst och 

begriplig medans S2s plan ger en mer komplicerad bild av sin text.  

Så här skriver S1 i sin likabehandlingsplan: 

 

I de fall någon, elev eller personal, på skolan, förälder eller annan vuxen misstänker att någon 

utsätts för mobbning är det viktigt att skolans anti-mobbningsgrupp eller skolledning omedelbart 

kontaktas. Detsamma gäller vid upprepade kränkningar i ord eller handling.  

Den enskildes egen subjektiva upplevelse är utgångspunkten för att en utredning runt kränkande 

behandling skall startas. Varje vuxen som får reda på att ev. kränkande behandling har skett eller 

pågår är skyldig att genast ta itu med detta. Detta sker genom samtal med alla inblandad, vid 

behov kontaktas föräldrarna, skolledning och/eller antimobbninggruppen.  

Den vuxne är ansvarig för att kränkande behandling upphör och att händelsen följs upp och 

inte upprepas. (S1:s Likabehandlingsplan) 

 

Så här skriver S2 i sin likabehandlingsplan: 

 

En person som berättar att hon eller han känner sig diskriminerad – kränkt, ledsen, arg, sårad eller 

skadad ska ta på allvar och har rätt att få stöd från skolan. Upplevelser av kränkningar får inte 

avfärdas.  

Individens egen upplevelse är utgångspunkt i definitionen av kränkande behandling. Den är 

skillnaden mellan ”kränkande behandling” och ”kränkande handlingar”.  
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En handling kan upplevas kränkande för omgivningen, men behöver inte göra det för den som 

utsätts. Det är således inte handlingen i sig som kan definieras som kränkande utan om handlingen 

upplevs som kränkande av den som utsätts.  

Det bestäms av situationen – vem som kränker, var, när och varför, samt hur den som blir utsatt 

reagerar.  

Upplevelsen att ha blivit kränkt betyder inte att man automatiskt kan dra slutsatsen att personen 

verkligen utsatts för diskriminering eller annan kränkande behandling.  

(S2:s Likabehandlingsplan) 

 

Fortsättningsvis beskriver S2 i noga detalj vidare om hur man som elev eller lärare skall 

göra om man känner sig diskriminerad, beroende på vem som kränker. Exempelvis skall en 

elev som känner sig kränkt av skolan eller av en personal kontakta sin mentor eller annan 

personal på skolan. Lärare som känner sig diskriminerad eller kränkt av skolledningen 

skall kontakta sitt skyddsombud och den fackliga representanten. (S2, 

Likabehandlingsplan). 

 

5.2.3  Jämförelse av likabehandlingsplanerna med kommunens mall  

S1:s likabehandlingsplan är enkelt skriven och planen är anpassad efter åldern på skolan 

och eventuellt skriven mer för en person som inte är helt insatt i regler, lagar och 

paragrafer. Texten är inte lika djupgående utan mer lätthanterlig, särskilt för en person som 

kanske inte är så insatt i det hela.  S2:s plan är mer byråkratiskt skriven, men 

välstrukturerad, och är mycket fyllig. S2 har valt att följa fler punkter utifrån kommunens 

mall.  

 

Det som båda planerna saknar är barnens egen inblandning i planarbetet och barnens egna 

åsikter. Detta har dock kommenterats från kommunen och skolorna och man håller nu på 

att förändra planerna så att de anpassas ännu mer till den miljö de används i just nu. 

Kommunen har även fastställt i sin mall att barnens åsikter skall träda fram i planerna.  Här 

har S1 redan ett visst försprång med sin plan för att den är mer lättläst för den ”vanliga 

människan”. S2 kommer att göra en enklare version som även föräldrarna kommer att få ta 

del av. 
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5.3 Intervjuerna 

 

5.3.1  Om intervjuerna 

Intervjuerna skedde som tidigare nämnts på respektive skola. Vid alla fyra tillfällena satt vi 

själva och blev inte störda av några alls. R2 och R1 kändes väldigt avslappnade och 

intervjuerna flöt på i bra takt med mycket information och det gavs tid till lite ”eftersnack” 

som inte bandades in. Intervjun med R1 började lite stelt men lossnade med tiden. L1 var 

väldigt fåordig och på vissa frågor blev svaren mycket korta trots försök med 

omformulering av samma fråga. Om någon form av trötthet existerade var det då ingen 

som visade. Alla fyra, även om L1 var fåordig, ville gärna berätta, hur de faktiskt arbetade 

på skolan för att motverka mobbning. 

 

Intervjuguiden var ett bra stöd bland annat på grund av att alla fyra fick samma frågor. Att 

allmänna frågor ingår i början var, som Larsen (2009) hade rekommenderat, till fördel för 

att de personer som blev intervjuade verkade känna sig mer bekväm med i situationen och 

med intervjuaren. De gav lite respons om vad de tyckte om frågorna men i det hela taget 

kände de sig nöjda och en uttryckte sin vilja att läsa uppsatsen när den blev klar.  

 

Tanken från början hade varit att ha fler intervjuer, däribland gruppintervjuer med barn för 

att se hur mycket de vet om mobbning och vad som faktiskt gäller på deras respektive 

skola, eftersom det står i skolornas likabehandlingsplan. Tyvärr räckte inte tiden till och då 

skulle andra frågor ha fått ställas i frågeställningen och uppsatsen skulle ha blivit för 

omfattande. Att intervjua barn om detta ämne är dock av stort intresse och förhoppningsvis 

så kommer det fler tillfällen för denna uppgift.  

 

 

5.3.2 Om mobbning 

På frågan om ”Vad är mobbning för dig, hur uppfattar du mobbning?” svarar alla fyra att 

det är ”när ett barn far illa, blir utsatta för mobbning”, ”så fort ett barn inte mår bra på 

grund av andra barn” (L2). Det skall ske kontinuerligt under en viss tid.  



 

 

34 

 

En av intervjupersonerna delade ut den artikel om olika förklaringsmodeller som 

presenterats (Granström, 2004), som bland annat beskriver mobbaren och den mobbade. 

Men när intervjupersonerna berättade hur de uppfattade begreppet mobbning beskrevs 

enbart den mobbades situation. Detta kan betyda att de intervjuade inte i första hand ser 

mobbning ur mobbarnas perspektiv. 

Men de väsentligaste begreppen – mobbning, diskriminering och kränkande behandling – 

Som båda likabehandlingsplanerna tar upp verkar de intervjuade ha bra koll på. Lärarna 

känner till skillnaderna och hur man skall hålla isär begreppen. Skillnaderna mellan 

mobbning och kränkande behandling är stora men fortfarande får ingen av dem avfärdas. 

Som både intervjuarna och all forskning tar upp är det viktigt att tro på barnen och ta deras 

sak på största allvar, att verkligen ta åt sig och lyssna på vad de har att säga.  

 

5.3.3 Om arbetssätt 

Gemensamt för båda skolorna är att de jobbar med både Farstametoden och SET, dessa två 

metoder är de huvudsakliga för båda skolorna. Andra metoder som nämndes var Friends 

(www.friends.se) och Olweusmetoden som även är ett antimobbningsprogram.  

 

 

5.3.4 Om arbetet med likabehandlingsplanerna 

Hur väl alla fyra känner till likabehandlingsplanen var det tre av fyra som ansåg att de 

kände till planen mycket väl, att de visste vad den handlade om och vad som stod i den. 

”Jag känner mig väldigt hemma med den” (R2). En person kände sig ganska insatt i själva 

planen.  

 

L2 berättar i sin intervju att de får likabehandlingsplanerna e-post och i pappersupplaga för 

att gå igenom den och gå igenom den för att hinna eventuella punkter de anser att de 

behöver förändra. Alla lärare får denna plan och inte bara skolans antimobbinggrupp. Alla 

lärare får den även skickad till sig under terminens gång för att hålla sig uppdaterade hela 

tiden. På S1 berättar R1 att alla har blivit tilldelade likabehandlingsplanen och att alla skall 

http://www.friends.se/
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vara delaktiga att förändra det som behövs förändra, inte bara att det är 

antimobbinggruppen som skall stå för all förändring. Enligt lag skall en uppdatering ske 

minst en gång om året och detta sker enligt båda skolorna utefter intervjuerna som är 

gjorda.  

Likabehandlingsplanerna är enligt båda skolorna under omarbetning. Vissa delar skall 

förändras och skrivas om och nu skall barnen få vara med att utforma planen och få ha 

synpunkter. I övrigt tycker lärarna och rektorerna att likabehandlingsplanerna är ett bra 

fungerande dokument.  

En annan fråga var ”Anser du att du hinner jobba utefter likabehandlingsplanen?” Alla 

fyra anser att de hinner. Dock ibland för lite eftersom lektionerna är också viktiga. ”Man 

kan inte arbeta med barn som mår dåligt, de lär sig inte” (L2). ”Idag ställs det väldigt höga 

krav på både lärare och elever, skolan är på väg att bli en mer matematik–svenska skola så 

man hinner inte med att jobba i samma utsträckning” (L2).   

 

 

5.3.5 Om att motverka mobbning 

För att motverka mobbning i klassrummet och ute arbetar båda skolorna med 

kamratstödjare och rollspel. SET innehåller mycket övningar och rollspel och dessa kan 

användas inne som ute. R2 berättar även att skolan kommer att få hjälp av arbetslösa unga 

kvinnor och män, som kommer att förstärka på rasterna då det behövs mer vuxna ute för att 

kunna finnas överallt. Detta behövs för att barn behöver vuxna omkring sig för att känna 

trygghet, unga vuxna blir en förebild för barnen. ”Pengar saknas hela tiden, annars hade 

man anställt alla man behöver” (R2). 

 

Båda skolorna anser att de idag arbetar aktivt med att förhindra mobbning, men tyvärr så 

sker ju mobbningen i det tysta i många fall. ”Barnen är ju inte dumma” påpekar L2. R1 

säger även att ”vi vuxna måste vara viktiga förebilder och man skall möta barnen med 

vänlighet” (R1). 
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De intervjuade är medvetna om att de måste vara särskilt noga med att observera barnen, 

eftersom alla inte vågar tala om när de mår dåligt. 

 

Man skall vara väldigt observant om några är utsatta. Inte får vara med, titta när man är ute, vilka 

står ensamma, ensamma på grupparbeten, vilka får glåpord. Att det aldrig blir ett rent 

mobbningsärende. Vår skyldighet att ha koll. (R2, 21/3 2010) 

 

Som sista kommentarer ansåg L2 att barnens trygghet är det viktigaste av allt och R1 sade 

att vi hela tiden måste bli bättre och inte missa något.  

 

5.3.6 Vad de intervjuade säger om Farstametoden 

På båda skolorna berättar rektorerna och lärarna att just samtalsdelen i Farstametoden är en 

punkt man har ändrat på, det vill säga att de tar omedelbar kontakt med föräldrarna om ett 

kränkningstillfälle uppstår. Detta gäller speciellt bland de yngre barnen. Detta att kontakta 

föräldrarna finns inte med i Farstametoden. Där väljer man att avstå från samtal med 

föräldern i första taget utan det kommer i sådana fall senare när man löst ”problemet” eller 

om det inte går att lösa över huvudtaget.  

 

Frågan om huruvida lärare och rektorer kontaktar föräldrarna omgående varierar en del. En 

rektor och en lärare berättar att de kontaktar direkt när något händer. L1 påpekar att bristen 

i Farstametoden är att man inte kontaktar omedelbart. L1 anser att det är viktigt med en 

direktkontakt med föräldrarna. L2 och R1 förklarar att skolan inte kontaktar föräldrarna om 

fallet är en engångsföreteelse utan att man först löser problemet sinsemellan. Men skulle 

det upprepas efter första gången kontaktar de föräldrarna omgående.  

 

Alla fyra som har intervjuats anser att samtal med föräldrarna bör ske omedelbart så att 

familjerna kan prata om det som har hänt även hemma. De som kontaktas är både barnet 

som blivit utsatt och barnet/barnen som utsätter andra för kränkande behandling. De 

intervjuade anser att denna del av Farstamodellen strider med Lpo 94. 
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”Vi kontaktar allas föräldrar som är inblandade oavsett om det är första gången eller inte, 

det är viktigt att föräldrarna får veta på en gång vad som skett” (Intervju med rektor 2 22/3 

2010) 

  

Ljungström (2009) påpekar att om föräldrarna diskuterar situationen hemma kan det 

påverka förändringsprocessen negativt (2009:100). Detta är något som de intervjuade inte 

håller med om utan de anser att samtalen mellan vuxna och barn skall ge trygghet är en 

mycket bra metod för att finna lösning till situationen och även hjälpa de som mobbar att 

öppna sig.  
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6 Slutsatser och Sammanfattning 

 

 

6.1 Slutsatser 

 

 

6.1.1 Hur skolornas likabehandlingsplaner är uppbyggda 

Skolornas likabehandlingsplaner är olika utformade. S1:s likabehandlingsplan är utformad 

på så sätt att vem som helst kan läsa och få en bra förståelse för innehållet. En person som 

inte har insikt i skolans värld får här en bra och lätt förklaring.  

 

S2:s plan kan kännas mer ”byråkratiskt” upplagd vid första anblicken, men efter att ha läst 

igenom den får man en känsla av att arbetet är otroligt viktigt för dem och att de vill ha 

med allt som är väsentligt. Planens text har en helt annan fyllighet och förklarar mycket 

mer. 

 

S1:s plan utgår från begreppet ”kränkande behandling” och tar också upp ordet 

”mobbning” medan S2:s plan utgår i första hand från begreppet ”diskriminering”. 

 

6.1.2 Likheter och skillnader mellan skolornas likabehandlingsplaner 

De viktigaste likheterna mellan planerna är att det är mycket viktigt för båda skolorna att 

arbeta för att motverka mobbning. Efterarbete talar båda skolorna om och att varje 

situation där någon form av kränkning misstänks tas på största allvar. Även att utvärdering 

skall göras är viktigt för skolorna och att planerna skall ses över årligen. 

 

Skillnaderna mellan planerna handlar till största del om hur mycket information de 

innehåller. S1 har kortare förklaringar än S2. S2 väljer även att ha med en utförlig 

förklaring av olika specifika åtgärderna mot olika typer av diskriminering. Även om 

uppföljning är något som planerna har gemensamt finns det vissa skillnader mellan hur 
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skolorna arbetar med det. S1 betonar i sin plan att det är rektorn som är huvudansvarig 

medan S2 betonar att ansvaret ligger hos den lokala skolstyrelsen. 

 

6.1.3 Skolornas likabehandlingsplaner i förhållande till kommunens mall 

Skolornas planer följer kommunens mall väl och uttrycker skolornas egna tankar. Den 

största skillnaden som ännu inte finns med i skolornas planer är att barnens engagemang 

skall nämnas. Båda skolorna arbetar nu med att förändra detta för att få med denna viktiga 

punkt. Det är ju barnen som vet var mobbningen sker (R1 och R2 i intervjuerna). 

 

6.1.4 Hur skolorna arbetar mot mobbning 

I intervjuerna som är gjorda med lärarna märktes ett djupt engagemang bland både lärarna 

och rektorerna. Mobbning är verkligen något de vill motverka. En viktig sak som de 

påpekar är att de vet om att mobbning ibland är svår att uppmärksamma och upptäcka, då 

den oftast sker i skymundan och är inte synlig för lärarna. Oftast vet barn om att man inte 

skall reta varandra, men de gör detta ändå. Båda skolorna i undersökningen beskriver 

själva hur de arbetar mycket och hårt för att minska mobbningen. Det intressanta är att de 

arbetar mer med detta än förväntat.  Detta arbete är tyvärr inte alltid något som syns utåt 

om man inte är inblandad i skolans värld som personal eller förälder. Ett sätt att nå 

allmänheten lite mer och för att minska de skriverier som dyker upp i tidningarna kunde 

kanske vara att skolorna själva uppmärksammar sitt arbete och framhäver sitt engagemang 

i bland annat lokaltidningarna.  

 

Vad kan man dra för slutsats om hur verkligheten ser ut? Hinner skolorna verkligen arbeta 

efter likabehandlingsplanerna eller blir de liggande i ett hörn? Lärarna tycker att de hinner 

arbeta utefter skolans plan. 

 

Bland annat använder dessa två skolor två metoder, SET och Farstametoden. I 

Farstametoden använder man sig av kamratstödjare och hemliga kompisar. 

Kamratstödjarna blir lärarens extra ögon och pekar vart lärarna bör vara mer 

uppmärksamma, exempelvis på skolgården, där det finns ställen och ”gömmor” som man 
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som vuxen kanske inte tänker på. SET är viktig emotionell träning i dessa skolor bland 

annat för att få barnen att våga berätta om de känner sig illa behandlade på något sätt.  

 

 

6.2 Sammanfattning 

 

 

Syftet med denna studie var att belysa hur två olika skolor arbetar med 

likabehandlingsplanen, med särskilt fokus på hur lärarna och rektorer för grundskolans 

yngre åldrar ser på planerna, hur skolornas planer överensstämmer med varandra och med 

kommunens mall för likabehandlingsplaner och vilken roll likabehandlingsplanerna spelar 

för skolornas arbete med att motverka mobbning.  

 

Kvalitativa intervjuer blev en viktig del i studien och de användes för att få fram lärarnas 

syn på sitt arbete.  De intervjuade var lärare och rektorer som har arbetat inom skolans 

värld under en längre tid. 

 

Likabehandlingsplanerna från de två skolorna jämfördes med varandra och med 

kommunens mall.  Planerna liknade varandra mycket till innehåll och skillnaderna bestod 

mest i olika sätt att formulera sig. 

 

Alla fyra intervjuade visar att de har stor kunskap om mobbning och 

likabehandlingsplanen. Utifrån både intervjuerna och granskning av 

likabehandlingsplanerna kan man dra slutsatsen att deras mål är att förhindra att mobbning 

uppstår så att barn och elever skall känna trygghet inom sin skola. Skolorna känner att de 

har och använder bra redskap för att arbeta mot detta mål. 

 

Enligt lärarna är detta en svår del i det dagliga arbetet då de ibland känner att 

personalstyrkan är för liten och att de inte alltid hinner med att se allt som händer. Att 

arbeta kontinuerligt med att förhindra mobbing tar mycket tid och då även tid från 

lektionerna. Idag så skall skolorna koncentrera sig mer på bland annat svenska och matte. 
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Hur skall man finna en bra balans? Trygghet och självkänsla är viktiga punkter för att man 

skall vara mottaglig och våga ta för sig på ett bra sätt. Studien visar tydligt att lärarna vill 

skapa dessa. 
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

1. Hur gammal är du? 

2. Hur länge har du jobbat som lärare/rektor? 

3. Vad jobbade du med innan du blev lärare? 

4. Har du själv familj och barn?  

5. Vad är mobbning för dig, hur uppfattar du mobbning? 

6. Det finns bland annat tre modeller, Farstamodellen, Friends och SET. Vilken 

modell utgår ni ifrån 

7.  Hur insatt är du i er likabehandlingsplan ni har här på skolan. 

8.  Hur är den utformad och fungerar den enligt dig själv?  

9. Anser du att du hinner med att jobba utefter likabehandlingsplanen? 

10.  Hur jobbar ni för att motverka mobbningen i klassrummet och ute på skolgården 

(rollspel med mera)? 

11.  Kontaktar ni föräldrarna på en gång eller avvaktar ni med det? 

12.  Skolorna skall idag aktivt jobba med att förhindra mobbning, anser ni att ni gör 

detta?  

13.  Har ni något ni skulle vilja lägga till?  

 

 

Tack så jättemycket för att du har tagit dig tid att svara på mina frågor 
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Bilaga 2. Utdrag ur Lag 2006:67 om förbud mot diskriminering och annan kränkande 

behandling av barn och elever 

 

Krav på likabehandlingsplan tillkom 1 april 2006 (SFS 2006:67). En reviderad version 

ingår numera i Diskrimineringslagen (SFS 2008:567).            

Lagens första formulering beskrev planen enl. följande: 

Likabehandlingsplan  

6 § Huvudmannen för verksamheten eller den huvudmannen bestämmer skall se 

till att det finns en likabehandlingsplan för varje enskild verksamhet. Planen skall 

syfta till att främja barns och elevers lika rättigheter oavsett kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller 

funktionshinder och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande 

behandling. I planen skall planerade åtgärder redovisas. Planen skall årligen följas 

upp och ses över. 

Skyldighet att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande 

behandling 

7 § Huvudmannen för verksamheten eller den huvudmannen bestämmer skall 

vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för 

trakasserier och annan kränkande behandling. 

Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier och annan kränkande 

behandling 

8 § Om huvudmannen för verksamheten, rektorn eller någon med motsvarande 

ledningsfunktion eller annan personal får kännedom om att ett barn eller en elev i 

verksamheten anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande 

behandling i samband med att verksamheten genomförs, skall huvudmannen eller 

den huvudmannen bestämmer utreda omständigheterna och i förekommande fall 

vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra fortsatta trakasserier 

eller annan kränkande behandling.  
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Bilaga 3 Regeringskansliet, publicerad 13 mars 2008, uppdaterad 5 februari 2010 

Diskrimineringslagen 

Den 1 januari 2009 trädde en ny diskrimineringslag i kraft. Samtidigt inrättades en ny 

myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, som ska ha tillsyn över att lagen följs. Den 

nya lagen innehåller bland annat två nya diskrimineringsgrunder och diskriminerings-

förbudens omfattning vidgas till att omfatta fler samhällsområden än i dag.  

En ny diskrimineringslag 

Tidigare var den svenska lagstiftningen mot diskriminering uppdelad på flera lagar och 

skyddet mot diskriminering var olika långtgående beroende på vilken 

diskrimineringsgrund det handlade om. I och med den nya diskrimineringslagen slogs de 

tidigare lagarna ihop till en enda lag. Två nya diskrimineringsgrunder infördes också: ålder 

och könsöverskridande identitet eller uttryck. 

Diskrimineringsförbudets omfattning 

I den nya lagen gäller förbudet mot diskriminering inom i princip alla samhällsområden 

och för samtliga diskrimineringsgrunder. Undantaget är ålder, där förbudet begränsas till 

att endast omfatta utbildningsverksamhet och arbetslivet i vid mening. I den nya lagen har 

också skyddet utökats till att omfatta diskriminering på samhällsområden där förbud inte 

gällt tidigare. De nya områdena är: allmän sammankomst och offentlig tillställning, 

värnplikt och civilplikt, offentlig anställning samt all utbildningsverksamhet. 

Som exempel på lagens nya och vidare omfattning inom arbetslivet ska 

diskrimineringsförbudet också gälla till förmån för personer som gör en förfrågan om 

arbete, för praktikanter och för dem som utför arbete som inhyrd eller inlånad arbetskraft. 

Dessa grupper omfattades inte av skyddet mot diskriminering i den tidigare lagstiftningen. 

En ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen 

En ny myndighet, Diskrimineringsombudsmannen, har från och med den 1 januari 2009 

tillsyn över att lagen följs. Diskrimineringsombudsmannen ersätter de tidigare 
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ombudsmännen mot diskriminering (DO, JämO, HomO, HO) och utreder bland annat 

anmälningar om diskriminering och trakasserier, liksom granskar hur arbetsgivare, 

högskolor och skolor lever upp till diskrimineringslagens krav på åtgärder för att förebygga 

diskriminering. 

Rätt för intresseorganisationer att föra talan 

Den nya lagen ger även rätt till vissa ideella föreningar att i domstol föra talan för enskilda 

personer. För att få föra talan ska den ideella föreningen enligt sina stadgar ta tillvara sina 

medlemmars intressen. Föreningen ska även ha intresse i saken och ekonomiska 

förutsättningar att föra talan och även i övrigt vara lämpad att företräda den enskilde. 

Ersättning vid diskriminering 

En ny påföljd, diskrimineringsersättning, har införts i och med den nya lagen. 

Diskrimineringsersättningen ska både vara en ersättning för den kränkning som 

diskrimineringen innebär och samtidigt avskräcka från diskriminering.  

FAKTA OM DEN NYA LAGEN 

SJU OLIKA DISKRIMINERINGSGRUNDER 

Den nya lagen ska motverka diskriminering på grund av:  

- kön 

- könsöverskridande identitet eller uttryck 

- etnisk tillhörighet 

- religion eller annan trosuppfattning 

- funktionshinder 

- sexuell läggning 

- ålder  

 

DISKRIMINERINGSFÖRBUDENS OMFATTNING 

Den nya lagen innehåller diskrimineringsförbud som gäller: 

- arbetslivet 

- utbildningsverksamhet 
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- arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan offentligt uppdrag 

- start eller bedrivande av näringsverksamhet 

- yrkesbehörighet 

- medlemskap i vissa organisationer 

- varor, tjänster och bostäder 

- allmän sammankomst och offentlig tillställning 

- hälso- och sjukvården 

- socialtjänsten 

- socialförsäkringen 

- arbetslöshetsförsäkringen 

- studiestöd 

- värnplikt och civilplikt 

- offentlig anställning 

 

Förbudet mot diskriminering inom dessa områden gäller för samtliga 

diskrimineringsgrunder utom ålder, som omfattar områdena arbetslivet, 

utbildningsverksamhet, arbetsmarknadspolitisk verksamhet och arbetsförmedling utan 

offentligt uppdrag, start eller bedrivande av näringsverksamhet, yrkesbehörighet och 

medlemskap i vissa organisationer. 

 


