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Sammanfattning  

Media har rapporterat om incidenter kopplade till initieringsriter på gymnasieskolor 

runt om i Sverige. Dessa benämns ofta som inspark eller nollning och innebär att ny-

komna elever ska initieras in i den nya kontexten av de äldre eleverna. Syftet med 

denna studie var att bidra med kunskap om vilka utmaningar och problem rektorer 

och lärare upplever att initieringsriten insparken för med sig samt hur rektorer och 

lärare upplever att den enskilde eleven påverkas av att delta, eller inte delta, i inspar-

ken. Frågeställningarna, som låg till grund i för studien, handlade om vilka utma-

ningar rektorer och lärare ansåg att initieringsriten för med sig i deras arbete, hur 

rektorer och lärare arbetar med den problematik som eventuellt kan uppstå i sam-

band med insparksaktiviteter samt hur rektorer och lärare upplever att den enskilde 

eleven påverkas av att delta, eller inte delta i insparken. Studiens kvalitativa tillväga-

gångssätt baserades på en hermeneutisk tradition och data samlades in med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer med tre rektorer och tre lärare på en gymnasieskola i 

södra Sverige. Resultatet visade att de utmaningarna initieringsriten insparken för 

med sig är att olämpliga aktiviteter hittat in på skolan, att personal medverkat i dessa 

aktiviteter och att de innehåller inslag som kan upplevas kränkande, vilket enligt re-

spondenterna strider mot skolans styrdokument. Vidare framkom att skolan saknar 

tydliga arbetssätt för att motverka dessa initieringsriter då respondenterna framhävt 

att skolan har tydliga riktlinjer om att de inte ska förhålla sig till insparken. Resulta-

tet visade även på att sammanhållning och att lära känna varandra var önskvärda 

effekter av insparksaktiviteter men det visade sig även att elever har påverkats nega-

tivt av aktiviteterna. Sådant som elever framfört till lärare är ängslan, oro, hot, 

mobbning, grupptryck och kränkningar. Anmärkningsvärt var att rektorerna inte 

nämnde dessa negativa aspekter, vilket kan tyda på att rektorerna ej fått kännedom 

om desamma.  
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1. Inledning  

Ett återkommande problem som Skolverkets rapporter (1999a, 1999b, 2000b & 

2012) framhäver är att elever i grundskolor och gymnasieskolor har behandlats krän-

kande, mobbats och exkluderats från den sociala gemenskapen i skolan. Under mina 

pedagogikstudier fick jag ta del av en uppmärksammad artikel som handlar om 

pennalism på Lundsberg, en internatskola i Sverige. Det som fångade mitt intresse 

särskilt var hur varken skolan eller eleverna agerade, eller protesterade, utan tradit-

ionen lever vidare som om allt är i sin ordning (Guillou, 2011, 4 december). 

På vissa av Sveriges gymnasieskolor förekommer en tradition liknande den på 

Lundsberg och benämns ofta som antingen inspark eller nollning. Under senare år 

har media rapporterat om incidenter kopplade till aktiviteter under insparkar eller 

nollningar både vid Lundsberg, exempelvis det som kallades ”strykjärnsincidenten”, 

och vid andra gymnasieskolor i landet, exempelvis händelser med piskrapp och van-

dalisering på S:t Mikaelsskolan, frätande ämne i ögat på Sundsgymnasiet och sexist-

iska kränkningar där killarna i årskurs tre betygsätter flickorna i årskurs ett i en så 

kallad snygghetsparad på Gångsätra gymnasiet (Eriksson & Johansson, 2011, 16 sep-

tember; Kellman-Larsson, 2011, 19 september; Staffas, 2012, 6 september; Thorén, 

2013, 27 augusti). Ovanstående fenomen kretsar kring en tradition som går ut på att 

nytillkomna eleverna får i uppdrag att utföra vissa aktiviteter, som inte sällan är an-

ordnade av de äldre eleverna på skolan, som någon slags initieringsrit för att introdu-

cera de nya eleverna till gruppen/programmet de valt att studera på. Dias och José 

(2014) menar på att det är vanligt förekommande i initieringsriter att äldre individer 

inom ett givet fält som anses besitta en högre status uppmanar yngre individer med 

låg status inom fältet att utföra uppmaningar som kan upplevas förnedrande, trakas-

serande eller skadliga. Genom att utföra dessa aktiviteter kan individen med låg sta-

tus vinna tillträde till gruppen. 

Forskning visar att ovanstående initieringsriter kan få omfattande konsekvenser för 

elever som väljer att delta i dessa typer av aktiviteter. Kränkande behandling, sexuella 

trakasserier, riskabel alkoholkonsumtion och att göra individer till åtlöje, är allt van-

ligare inslag vilket resulterat i att elever kan få psykiska och fysiska skador (Hoover, 

1999; Hoover & Pollard, 2000; Crow, Ammon & Phillips, 2004, Campo, Poulos & 

Sipples, 2005; Allan & Madden, 2008).  



2 
 

Utifrån ovanstående är det relevant att undersöka vilka utmaningar rektorer och lä-

rare på en gymnasieskola upplever att insparksaktiviteterna för med sig i deras ar-

bete, och hur de upplever att dessa aktiviteter kan påverka den enskilde eleven. För-

fattaren av denna studie kunde endast hitta två undersökningar inom svensk forsk-

ning som berör området. Delvis Widding (2006) som lade huvudfokus på studentför-

eningar på universitet och hur socialiseringsprocesserna ser ut snarare än nollningen, 

samt Svender (2005) som undersöker inkilning och nollning inom idrottsrörelser. Då 

pedagogisk forskning om inspark och nollning inom gymnasieskolor i Sverige är ett 

relativt outforskat område skapas en kunskapslucka om vilka konsekvenser den kan 

föra med sig, vilket föreliggande studie är tänkt att bidra till att fylla. Skolan är viktig 

för hur den enskilde ser på sig själv och sin omgivning samtidigt är den tänkt att 

fostra, utbilda och skapa sociala band. För att de tre faktorerna ska fungera finns det 

viktiga styrdokument. Ett exempel är skollagen som ger samtliga elever rätt till trygg-

het, studiero och åtgärder mot kränkande behandling eller diskriminering (SkolL 5 

kap, SkolL 6 kap). Med hänsyn till detta är det viktigt att även undersöka om inspar-

kar som ger skenet av att vara en accepterad tradition inom många arenor, bidrar till 

vad skolverket benämner vara ett återkommande problem, att elever kränks, blir ut-

frysta eller mobbade.  

2. Syfte och frågeställningar 

Denna studie fokuserar på rektorers och lärares upplevelser av initieringsriten in-

sparken. Syftet med studien är att bidra med kunskap om vilka utmaningar och pro-

blem den för med sig i deras arbete på skolan. Studien har även för avsikt att bidra 

med kunskap om hur rektorer och lärare upplever att den enskilde eleven påverkas av 

insparken. Studiens frågeställningar är:  

 Vilka utmaningar upplever rektorer och lärare att insparksaktiviteter för med 

sig? 

 Hur arbetar rektorer och lärare för att komma tillrätta med den problematik 

som uppkommer i samband med insparksaktiviteter? 

 Hur upplever rektorer och lärare att det påverkar den enskilde eleven att delta, 

eller inte delta i insparken? 
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3. Tidigare forskning 

Här presenteras tidigare forskning inom området. Fokus ligger på initieringsriter och 

vilka begrepp som ligger till grund för synen på initieringsriter i den här studien.  

Avsnittet är uppdelat i fyra rubriker Bakgrund och definitioner, förekomst och for-

mer av hazing, negativa aspekter av hazing och initieringsriternas syfte. Dessa är 

tänkt att bidra med en tydligare bild av olika perspektiv på fenomenet.  

3.1 Bakgrund och definitioner   

Enligt Hoover (1999) har individer genom olika kulturer och samhällen ständigt initi-

erat nya medlemmar i grupper. Ritualerna har länge varit formade på så sätt att det 

ska uppfylla syftet att främja en känsla av att tillhöra en grupp. Enligt Ronne (1996) 

gick det i Sverige, på Uppsala universitet, hitta nollningstraditioner redan under sent 

1500-tal, och det pågick ända till sent 1600-tal då det förbjöds till följd av dödsfall. 

Detta var en påtvingad initieringsrit för de nykomna akademikerna. Internationell 

forskning visar att initieringsriter går långt bak i tiden även i andra länder och gick 

att finna inom marinen redan under mitten av 1800-talet. På senare tid hittade även 

initieringsriterna in till den akademiska världen och går idag att finna inom nästintill 

alla kulturer. Initieringsriter påträffas i dagsläget inom många sammanhang, på uni-

versitet och gymnasieskolor i form av studentföreningar och lagsportssammanhang 

vars huvudsakliga syfte är att initiera nya medlemmar i en ny social grupp eller sam-

manhang (Hoover, 1999; Hoover & Pollard, 2000; Edelman, 2005; Winer, 2007; Al-

lan & Madden, 2008; Dias & José, 2014). 

3.2 Om begreppen 

Initieringsriter inom svensk kontext ges ingen tydlig vetenskaplig definition i form av 

att det är något positivt eller negativt laddat. Inom internationell forskning ges initie-

ringsriter en mer positiv laddning och begreppet hazing avser de negativa formerna 

av initieringar som innebär kränkande behandlingar, sexuella eller våldsamma inslag 

såväl psykiska som fysiska oavsett om individen i fråga deltar frivilligt i dessa aktivi-

teter (Hoover, 1999; Allan & Madden, 2008; Dias & José, 2014). 

[Hazing is defined as] any activity expected of someone joining a group that humiliates, 

degrades, abuses or endangers, regardless of the person´s willingness to participate. This 

does not include activities such as rookies carrying the balls, team parties with communi-
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ty games, or going out with your teammates, unless an atmosphere of humiliation, degra-

dation, abuse or danger arises. (Hoover, 1999, s.8).  

I föreliggande studie används begreppen inspark, nollning eller insparksaktiviteter 

synonymt, för att beskriva samma sak: de olika typer av aktiviteter som förekommer 

när eleverna i årskurs ett startar sin skolgång och ska initieras i sin nya kontext. Akti-

viteterna som förekommer kan upplevas både positivt och negativt varpå begreppen 

inte kommer ges någon positiv eller negativ laddning. Studien lägger istället fokus på 

vilka utmaningar och konsekvenser insparksaktiviteterna kan medföra. 

3.3 Förekomst och former av hazing 

Internationell forskning om initieringsriter domineras av en företeelse som benämns 

som hazing. Hazingföreteelser är frekventa inom USA:s college, motsvarande svenska 

högskolor och universitet. Inslag av överdriven alkoholkonsumtion, våldsamma 

handlingar, kränkande behandlingar och sexuella aktiviteter är vanligt förekom-

mande (Hoover, 1999; Hoover & Pollard, 2000; Allan & Madden, 2008). Aktiviteter 

som går över styr i samband med initieringsriter är även enligt Edelman (2005) väx-

ande inom USA:s upper secondary school/high school, motsvarande svenska gymna-

sium. Undersökningarna visar på att nästan hälften av eleverna på gymnasieskolor 

och mer än hälften av eleverna på universitet som tillhör någon sorts grupp, antingen 

klubbar, lag eller organisationer så som studentföreningar har upplevt någon form av 

hazing (Hoover, 1999; Hoover & Pollard, 2000; Allan & Madden, 2008). 

Det är även anmärkningsvärt att undersökningarnas respondenter visar att det är 

svårt att skilja på vad som är kul och vad som räknas som hazing. Undersökningarna 

visade att nästan hälften av eleverna på de amerikanska gymnasieskolorna någon 

gång erfarit någon typ av hazingaktivitet, trots detta ansåg väldigt få av eleverna att 

de blivit utsatta för någon hazing, även om de aktiviteterna de blivit utsatta för ingår i 

den vanliga definitionen av hazing. På universiteten i USA var siffran ännu högre och 

ibland så hög att nio av tio inte ansåg att de blivit utsatta för hazing (Hoover, 1999; 

Hoover & Pollard, 2000; Allan & Madden, 2008). 

Det finns många olika former av hazing, bland annat förekommer det aktiviteter med 

uppmaningar som elever måste utföra, dessa inkluderar exempelvis att göras narr av 

inför andra, hånas, plågas eller släppas av på offentliga platser med lite eller ingen 

klädsel. Det finns även psykisk förnedring i form av att elever uppmanas att dricka 

äckliga substanser, bära pinsam klädsel, utföra förnedrande uppmaningar på de äldre 
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eleverna med sexuell anspelning och rita olämpliga saker på kroppsdelar. Det visar 

även att det förekommer former av hazing där elever tvingas utföra olagliga aktivite-

ter, så som att skada någon annan, stjäla, vandalisera etcetera. Alkohol är även van-

ligt förekommande i många hazingaktiviteter och ofta i kombination med de tidigare 

nämnda aktiviteterna (Hoover, 1999; Hoover & Pollard, 2000; Allan & Madden, 

2008).  

3.4 Negativa aspekter av hazing 

Forskning visar på att det finns många negativa aspekter av hazing, inte minst för 

eleverna men även för skolorna. Forskning visar att vanliga problem som går att 

koppla samman med hazingaktiviteter är både fysisk och psykisk skada men har även 

gått så långt att det resulterat i dödsfall (Campo, Poulos & Sipple, 2005; Allan & 

Madden, 2008). Bland de fysiska och psykiska skadorna som kan uppstå i samband 

med hazingaktiviteter har Dias och José (2014) samt Hoover och Pollard (2000) rap-

porterat om flertalet negativa konsekvenser. Att elever känt rädsla, oro och ångest, 

bråkat med föräldrar, missat skolan, fått ät- och sömnsvårigheter, skadat sig själva 

eller andra, fått självmordstankar etcetera. Vidare framhävs det även att det påverkat 

hela gymnasietiden för en del elever och att depressioner varit vanligt förekom-

mande. Enligt Hoover och Pollard (2000) samt Dias och José (2014) väljer elever att 

delta i dessa typer av aktiviteter då det finns ett grupptryck och bakomliggande tvång. 

Elever har förmedlat en rädsla för att säga nej till att delta i initieringsriter och anser 

att ett deltagande är priset man får betala för att bli socialt accepterad av de äldre ele-

verna. 

Essex (2014) betonar hur de anställda på skolorna har en skyldighet att försäkra ele-

verna att korrekta hälso-och säkerhetsåtgärder vidtas för att garantera elevernas sä-

kerhet. Dessa regler appliceras inte endast på de aktiviteterna som är förlagda på sko-

lorna utan även de fria aktiviteterna då de anses tillhöra skolan. Hazingaktiviteterna 

har således inneburit en utmaning för skolorna på många plan. Personal på skolan 

har enligt Hollmann (2002) samt Essex (2014) inte tagit hazingaktiviteterna på allvar 

och erkänner inte vilka skadliga konsekvenser det kan få för eleverna. När sedan 

hazingincidenter uppkommit har skolorna fått problem med föräldrar och stäm-

ningsansökningar som resulterat i att skolorna fått betala ut enorma summor pengar. 

Efter de incidenter som ägt rum har skolorna arbetat aktivt för att komma tillrätta 

med den problematik hazingaktiviteterna för med sig och forskning har bidragit med 
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strategier för att motverka hazingaktiviteter (Hoover, 1999; Hoover & Pollard 2000; 

Hollmann, 2002; Crown, Ammon & Phillips, 2004; Allan & Madden 2008; Essex 

2014). Enligt Essex (2014) finns det upprättat lagstiftningar mot hazing i 44 stater i 

dagsläget och Florida är en av få stater som erkänt hazing som ett allvarligt brott en-

ligt lagen.  

Situationen i vårt land är troligtvis inte helt identisk med den i USA eller Portugal 

men denna typ av forskning kan ge en inblick i vilka konsekvenser initieringsriter kan 

få om det går för långt. Mycket utav forskningen berör områden som inte är helt olika 

de som förekommer på svenska skolor, incidenter kopplade till nollning och inspar-

kar som rapporterats har följt samma mönster i form av hög alkoholkonsumtion, för-

nedringar, våldsamma inslag och sexuella anspelningar.  

3.5 Initieringsriternas syfte 

Initieringsriternas ursprungliga syfte är att bidra med positiva aspekter för de nytill-

komna inom en social grupp eller sammanhang.  Enligt Hoover och Pollard (2000) är 

det tänkt att vara ett hjälpmedel för nya individer att anpassa sig och lära sig att passa 

in inom en ny kontext. Det är ofta redan befintliga medlemmar inom en grupp som 

initierar de nytillkomna, med andra ord äldre elever som initierar yngre elever när 

det handlar om skolmiljöer. Om initieringsriter fungerar som de är tänkt att fungera 

så ska de skapa sociala band, förståelse för de rådande normerna inom kontexten, 

höja moral och beslutfattande samt bidra med en känsla av att tillhöra. Dias och José 

(2014) betonar hur det inom universitet i Portugal finns instruktioner om vad initie-

ringsriterna ska bidra med. Det övergripande syftet benämns vara att hjälpa de nya 

eleverna att bli en del av universitetsmiljön och att bilda gruppsammanhållning och 

vänskapsband. Vidare framhävs hur det är tänkt att eleverna ska känna sig stolta över 

att tillhöra universitetet, att det ska kännas som ett andra hem. Hoover och Pollard 

(2000) framhäver hur de positiva initieringsriterna handlar om att eleverna gör saker 

tillsammans. Det kan handla om allt från att spela vänskapsmatcher, försöka hålla ett 

visst betygssnitt, åka på resor tillsammans, arbeten för att samla in pengar etcetera.  

Detta är några av de positiva aspekterna forskning visar på att initieringsriter bidrar 

med. Att bli initierad i ett nytt sammanhang eller in i en ny grupp medför vissa förde-

lar i form av att man tillhör, visar sin hängivenhet till gruppen eller att man bli socialt 

accepterad. Forskning visar på att elever tycker att initieringsriter är positiva och vi-

sar även på att det blir ett reproduktionsmönster där underkastelser till de äldre blir 
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tradition och priset eleverna får betala då viljan att tillhöra och att känna gemenskap 

är starkare. Att ge igen blir således naturligt för de yngre eleverna då dem en gång i 

tiden fått genomgå hazing (Hoover & Pollard, 2000; Campo, Poulos & Sipple, 2005, 

Edelman, 2005; Dias & José, 2014).  

4. Metod  

Här redovisas vilken metod som studien använder sig av och vilka ställningstagande 

som har tagits i utformningen av studien. Inledningsvis redogörs för hur litteraturs-

ökning gått till för att sedan gå vidare till att redogöra för val av metod, metodansats, 

intervju som datainsamling och urval av respondenter. Sedan beskrivs hur intervju-

erna genomförts och hur datamaterialet analyserats för att till sist redogöra för vilka 

forskningsetiska principer studien förhållit sig till.  

4.1 Forskningsgenomgång 

Ett första steg i att finna relevant forskning om insparks- och nollningsriter inom 

gymnasieskolor var att söka igenom Pedagogisk Forskning i Sveriges skriftsamling, 

detta är en sida som samlar vetenskapliga tidskrifter inom det pedagogiska fältet. Det 

tog inte lång tid innan en förståelse för att det finns en brist i svensk forskning inom 

det berörda området. Efter att ha sökt igenom Umeås universitetsbibliotek blev det 

än tydligare. Det var nödvändigt att byta ut tidigare sökord som ”nollning”, ”initie-

ringsriter”, ”inspark” och ”disciplinering” till engelska ord som ”hazing”, ”rite of pas-

sage” och ”initiations” då den svenska forskningen inte lade fokus på vad studien är 

ämnad att undersöka. Det finns en bred internationell forskning inom det berörda 

området och relevanta artiklar valdes ut. Artiklarna gav även fler sökord att använda 

och referenslistorna gav mer användbar litteratur. Sökningarna gjordes mestadels på 

Umeås universitetsbibliotek och fokus låg på vetenskapliga artiklar markerade som 

”peer-reviewed”. Andra databaser som använts är ERIC (Ebsco) samt tidskrifter, 

inom i synnerhet det pedagogiska området, men även inom det sociologiska och psy-

kologiska området, som Umeå universitet prenumererar på. 

4.2 Metodval 

Föreliggande studie är av kvalitativ natur. Då studien undersöker rektorers och lära-

res upplevelser av insparksaktiviteter föll det naturligt att välja en kvalitativ metod då 

dessa enligt Bryman (2011) fokuserar på upplevelser av det studerade snarare än att 

mäta och kartlägga siffersamband eller att testa en hypotes. Studien undersöker med 
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andra ord individers upplevelser av någonting i en given kontext. Bryman (2011) me-

nar att fokus läggs på hur människor upplever eller tolkar fenomen i en viss miljö 

snarare än kvantifiering som enligt Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) oftast utgörs 

av statistik och siffror där en enkätmetod är att föredra vilket gjorde att det inte var 

lämpligt att använda sig av en kvantitativ metod för den här studien. Samtidigt har 

studien en kunskapsteoretisk utgångspunkt, se mer om det i avsnitt 4.3, som enligt 

Bryman (2011) är tolkningsinriktat vilket de naturvetenskapliga modellerna som 

kvantitativ metod använder sig av inte är. Valet av en kvalitativ ansats gjordes på ba-

sis av att studiens syfte och frågeställningar är utformade på ett sätt som lämpar sig 

bäst för en kvalitativ metod där analys av ordet som Bryman (2011) framhäver, är det 

centrala i kvalitativa undersökningar. Ordet, utgörs i den här studien av de svar re-

spondenterna lämnat.  

4.3 Metodansats 

Studien utgick från, som tidigare nämnts, en kunskapsteoretisk utgångspunkt vilket 

gjorde att val av metodansatsen blev hermeneutisk. Det föll naturligt att studien 

skulle utgå från en hermeneutisk ansats då författaren av studien besitter en förför-

ståelse av det studerade fenomenet, vilket Gilje och Grimen (2007) betonar vara en 

central del i tolkningsprocessen. Med hänsyn till metodvalet ansågs det även lämpligt 

med en hermeneutisk metodansats då Fejes och Thornberg (2015) framhäver värdet 

av denna teoretiska utgångspunkt då fokus ligger på individens egen erfarenhet och 

upplevelse vilket varit en central del i beslutet om att använda en kvalitativ metod. 

Hermeneutiken bygger på olika delar som tillsammans bildar en helhet. Samtidigt 

kan inte helheten förstås utan att förståelse för delarna finns. Delarna och helheten 

bildar den hermeneutiska cirkeln, där varje del analyseras, och bidrar till att en för-

nyad och fördjupad förståelse av både delarna och helheten framträder (Alvesson & 

Sköldberg, 2015; Gilje & Grimen, 2007). Det är på detta sätt valet av metodansats 

varit tänkt att fungera i tolkningen av respondenternas utsagor i den här studien. 

4.4 Urval  

Studien använde sig av en kombination av vad som benämns som ett målinriktat ur-

val och ett bekvämlighetsurval. En rektor, som författaren till studien är bekant med 

sedan tidigare, kontaktades för ett godkännande av att intervjuerna kunde genomfö-

ras på skolan. Författaren visste sedan tidigare att initieringsriten insparken före-

kommer på den berörda skolan. Bryman (2011) menar att respondenterna, som ut-
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gjordes av personer som vid tillfället fanns tillgängliga för författaren användes gör 

att ett så kallat bekvämlighetsurval gjorts. Detta gjordes för att intervjuerna skulle 

genomföras inom den tidsram som var given för uppsatsarbetet. Samtidigt var re-

spondenterna relevanta för de befintliga forskningsfrågorna, vilket enligt Bryman 

(2011) betyder att ett målinriktat urval gjorts då respondenterna inte är utvalda på ett 

slumpmässigt sätt.  

Efter kontakt med rektorn så gjordes ett så kallat snöbollsurval. Ett snöbollsurval är 

enligt Bryman (2011) när en respondent som är relevant för studien kontaktas och 

respondenten i sin tur leder forskaren vidare till en eller flera andra respondenter 

som är relevanta för studien. Den första rektorn möjliggjorde kontakt med ytterligare 

två rektorer på skolan, vilka också intervjuades. Två lärare kontaktades sedan och 

godkände att delta i studien. Även där utgjordes den siste respondenten av ett snö-

bollsurval då de föregående två lärare ordnade en tredje lärare för att ställa upp i stu-

dien. Totalt utgjordes urvalet av sex respondenter, tre rektorer och tre lärare. Samt-

liga respondenter blev informerade om studiens syfte innan medverkan godkändes, 

se informationsbrev i bilaga 1.   

4.5 Semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod 

Efter vald metodansats togs det hänsyn till vad Fejes och Thornberg (2015) framhål-

ler om hur metodansatsen har betydelse för datainsamlingsmetod. Med detta i åtanke 

valdes de semistrukturerade intervjuerna först efter metodansatsen valts och på vilka 

grunder redogörs det för fortsättningsvis. Då fokus i studien ligger på rektorer och 

lärares upplevelser menar Fejes och Thornberg (2015) att en datainsamlingsmetod 

som samlar in kommunicerbar data är att föredra, exempelvis intervjuer eller själv-

rapporter. Intervjuer förefaller även kunna fånga individers upplevelser i större ut-

sträckning och mer utmålat än i exempelvis enkäter av kvantitativ metod (Bryman, 

2011; Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Med ovanstående i åtanke ansågs intervjuer 

vara ett lämpligt sätt i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Att semi-

strukturerade intervjuer valdes gjordes på basis av att det är en intervjuform som en-

ligt Bryman (2011) samt Fejes och Thornberg (2015) bygger på en konstruerad inter-

vjuguide med möjligheter till följdfrågor, vilket är ett lämpligt alternativ då syftet är 

att få så detaljerade svar som möjligt. Detta ansågs lämpligt för studien eftersom upp-

levelser av det studerade fenomenet är av central betydelse. 
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4.6 Genomförande 

Först utformades syfte och frågeställning samt val av metod, metodansats och datain-

samlingsmetod. Studien hade som önskemål att intervjua sex respondenter varpå en 

tidig kontakt med den berörda skolan upprättades. Den första kontakten var med en 

av rektorerna som i sin tur kontaktade resterande två rektorer. Samtliga rektorer fick 

ett telefonsamtal där information om att en eventuell intervju kommer att ta ca 30–

45 minuter och studiens syfte och innehåll klargjordes innan ett samtycke till delta-

gande gjordes. Efter detta kontaktades två lärare vid samma skola som rektorerna, 

dessa fick samma information som rektorerna och hjälpte sedan till att hitta en tredje 

lärare för deltagande.  

Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär som utgick från en på förhand upprät-

tad intervjuguide (Bilaga 2) med möjlighet till följdfrågor. Bryman (2011) poängterar 

hur detta ger respondenterna en stor frihet när de svarar men att intervjun ändå föl-

jer en viss struktur då den berör de tänka teman som intervjuguidens frågor utgörs 

av. I utformningen av intervjuguiden var frågeställningarna hela tiden i fokus, vilka 

utmaningar insparksaktiviteterna för med sig, hur skolan arbetar med problematiken 

kring insparksaktiviteter samt hur de påverkar elever. Detta för att på bästa sett 

kunna besvara frågeställningarna. Frågeställningarna blev således vad Bryman (2011) 

menar med att intervjuguiden ska beröra vissa teman under intervjun. 

Intervjuerna av de tre rektorer och tre lärare som deltog i studien genomfördes på en 

relativt stor gymnasieskola i södra Sverige. Intervjuerna varierade i längd och tog 

mellan 25–45 minuter att genomföra. Samtliga intervjuer spelades in med hjälp av 

mobiltelefonens funktion röstmemon med hänsyn till vad Bryman (2011) framhäver 

om att anteckningar kan upplevas störande.  Bryman (2011) menar också att inspel-

ning kan föra med sig negativa aspekter i form av att respondenterna blir oroliga eller 

nervösa för att deras ord kommer att bevaras. Ingen av respondenterna verkade stö-

ras av att intervjun spelades in vilket kan ha varit positivt för resultatet då Bryman 

(2011) betonar att forskaren fångar upp mer om det går att undvika att sitta och an-

teckna allt som sägs. 

4.7 Tolkning och Analys 

Analysprocessen tog sin början efter genomförandet av de två första intervjuerna. 

Bryman (2011) betonar vikten av att inte låta transkriberingen vänta eftersom att en 

känsla av att materialet blir ohanterbart kan framstå. Med ovanstående i åtanke star-
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tades transkriberingen omgående efter de två första intervjuerna och likaså de reste-

rande fyra intervjuerna när de genomfördes. Intervjuutsagorna transkriberades orda-

grant, för att som Bryman (2011) betonar, dra nytta av att utsagorna fångas upp på 

djupet och innehåller både vad och hur respondenterna säger och uttrycker sig under 

intervjun. 

Efter att läst igenom det transkriberade materialet flertalet gånger jämfördes data 

med författarens förförståelse, eftersom denna är, som Fejes och Thornberg (2015) 

betonar viktig för den inledande uppfattning om materialet. För att få förståelse för 

en ny text krävs det enligt Alvesson och Sköldberg (2015) en förförståelse och för att 

förförståelsen ska kunna bli mer omfattande måste en ny tolkning av texten göras för 

att öka förståelsen. Analysprocessen har därefter genomgående pendlat mellan det 

empiriska materialet och tidigare forskning på området. Hermeneutikens del- och 

helhetsprincip har även tagits hänsyn till då deltolkningarna ständigt jämförts med 

helheten. Genom att tolka delarna låter det oss utveckla synen på helheten. Deltolk-

ningarna kontrollerades således mot data för att för att finna de mest väsentliga tolk-

ningarna i förhållande till studiens syfte (Alvesson & Sköldberg, 2015; Fejes & Thorn-

berg 2015). 

Därefter användes en kvalitativ innehållsanalys som Graneheim och Lundgren 

(2004) samt Olsson och Sörensen (2011) framhäver lämpar sig bra i texter som ska 

tolkas och förstås då fokus ligger på det subjektiva liksom hermeneutiken. Först färg-

kodades alla meningsbärande enheter, som utgjordes av ord, meningar eller stycken 

som ansågs betydelsefulla i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Fokus 

låg på likheter och skillnader och återkommande ord som var av central betydelse 

(Graneheim & Lundgren, 2004). Nästa steg utgjordes av en kondensering av de me-

ningsbärande enheterna vilket innebär att materialet kortas ner och görs mer lätthan-

terligt utan att det väsentliga i texten går förlorad. Därefter utvecklades de kondense-

rade meningarna till koder och hänsyn till del och helhet var genomgående i kod-

ningsprocessen för att textens betydelse inte skulle gå förlorad (Graneheim & Lund-

gren, 2004; Alvesson & Sköldberg 2015; Fejes & Thornberg 2015).  

Exempel: Vid analysen av intervjuutsagorna identifierades rektorers och lärares upp-

levelser av vilka utmaningar och elevpåverkan insparksaktiviteter för med sig. Samti-

digt identifierades även hur den berörda skolan arbetar för att komma tillrätta med 
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den problematik som uppstår med avseende på insparken. Dessa upplevelser katego-

riserades som: 

 Utmaningar: Till denna kategori sorterades meningsbärande enheter som ex-

empelvis ”Personal medverkar i olämpliga aktiviteter” och ”Insparksaktivite-

terna går emot hur likabehandlingsplanerna är tänkta att fungera” 

 Problemlösning: Till denna kategori sorterades meningsbärande enheter som 

exempelvis ”Vi måste vara tidigt ute i klasserna och prata om värdegrundsfrå-

gor” och ”Insparken är något skolan borde hålla i, inte eleverna” 

 Elevpåverkan: Till denna kategori sorterades meningsbärande enheter som 

exempelvis ”Det skapar sammanhållning i klasserna” och ”Det finns en ängs-

lan hos eleverna om vad som komma skall” 

Detta resulterade i 30 kategorier som i efterhand gick att reducera till 8 underkatego-

rier, dessa delades in i tre huvudkategorier som tog sitt ursprung i studiens syfte och 

frågeställningar, se tabell 1 i avsnitt 5.  

4.8 Förförståelse 

Innan mina universitetsstudier påbörjades gick jag på ett gymnasium där insparken 

etsat sig fast som tradition sedan länge. I tredje klass diskuterades det flitigt om vilka 

typer av aktiviteter som skulle kunna vara mest generande, motbjudande och under-

hållande att låta eleverna i årskurs ett utföra. Många elever såg fram emot insparken, 

och inklusive mig själv, då jag tyckte det var en kul grej. Mig veterligen diskuterades 

aldrig konsekvenserna av dessa aktiviteter. Nuförtiden finner jag det mer intressant 

att få kunskap om de konsekvenser insparken kan föra med sig och hur lärare och 

rektorer upplever att det påverkar deras arbete och den enskilde eleven. Ur ett her-

meneutiskt perspektiv kan förförståelse öka möjligheten till en bättre tolkning av det 

studerade fenomenet då den kulturella klyftan som står mellan forskaren och den 

omgivning där ord skapas kan minska (Fejes & Thornberg, 2015). Samtidigt menar 

Gilje och Grimen (2007) att vi aldrig möter världen förutsättningslöst, det vill säga vi 

förstår och tolkar alltid något mot bakgrund av vissa förutsättningar, vår förförstå-

else. Det är på detta sätt min förförståelse är tänkt att fungera för att främja studien. 

4.9 Forskningsetiska ställningstagande 

Denna studie bygger på vad Vetenskapsrådet (2002) benämner som individskydds-

kravet. Detta innebär att en individ aldrig får vara föremål för psykisk eller fysisk 
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skada eller kränkningar i någon form. Individskyddskravet kan delas in i fyra grund-

läggande huvudkrav, informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). De fyra huvudkraven för forskningse-

tiska principer har beaktats på följande vis: Vid kontaktandet av samtliga responden-

ter informerades det om syftet med intervjustudien och att den är en del av en kandi-

datuppsats på Umeå universitet. Vidare gavs informationen om att respondenterna 

och skolan är anonyma och inte kommer att kunna identifieras i uppsatsen.  Respon-

denterna blev även informerade om att all medverkan är frivillig och att responden-

terna när som helst kan välja att avbryta sin medverkan samt att intervjuerna kom-

mer att spelas in och att allt material kommer att förstöras när studien godkänts. Re-

spondenterna tilldelades även ett informationsbrev (Bilaga 1) vid intervjutillfället och 

informationen upprepades även innan intervjun startades. Av de sex respondenter 

som samtyckte till medverkan var det ingen som valde att avbryta intervjun.  

All data från intervjuerna kommer endast att användas i vetenskapligt syfte. Både 

skolan och respondenterna har avidentifierats och benämns som antingen rektor a, b, 

c eller lärare a, b, c. I texten beaktas även att sammanhang eller namn skulle kunna 

avslöja vilken skola eller respondent det rör sig om viket gjort att dessa har avidenti-

fierats. 
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5. Resultat och analys 

Resultatet kommer att redovisas i form av de tre huvudkategorier som växt fram i 

bearbetningen av data: ”Utmaningar”, ”Problemlösning” och ”Elevpåverkan”. Denna 

bearbetning har utgått från studiens syfte och frågeställningar och huvudkategorierna 

kommer att presenteras i ovanstående ordning. Vidare, den kvalitativa analysen 

skapade även åtta underkategorier till de tre huvudkategorierna och utgör följaktligen 

underrubriker i den kommande resultatredovisningen, se tabell 1. Respektive huvud-

kategori kommer att avslutas med en analysdel där resultatet ställs i relation till tidi-

gare forskning.  

Tabell 1. Kategorier som växt fram under studiens gång och som utgör studiens resultat. 

Huvudkategorier Underkategorier 

Utmaningar Olämpliga aktiviteter  

Personalmedverkan 

Styrdokument 

Problemlösning Förebyggande arbete 

Aktiviteter sanktionerade av skolan 

Alternativa aktiviteter 

Elevpåverkan Positiva aspekter 

Negativa aspekter 

 

5.1 Utmaningar 

Den här huvudkategorin redovisar vilka utmaningar rektorer och lärare anser att in-

sparken för med sig i det vardagliga arbetet, återkommande utmaningar har kunnat 

delas in i tre underkategorier, olämpliga aktiviteter, personalmedverkan och styr-

dokument. 

5.1.1 Olämpliga aktiviteter 

I intervjudelen som behandlade utmaningar i rektorers och lärares arbete med avse-

ende på insparken, var en ny utmaning för skolan i fokus. Tidigare har insparksakti-

viteter oftast varit dolda eller förlagda utanför skolan men i år hade eleverna lyckats 

få in en del aktiviteter under skoltid. Alla respondenter ansåg att detta var en utma-

ning. Samtliga lärare framhävde att dessa olämpliga aktiviteter medför att det sprider 

sig en olust på skolan och att det är svårt att få eleverna till att förstå allvaret i deras 
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handlingar och vilka konsekvenser det kan föra med sig. Eleverna i årskurs tre star-

tade en poängjakt för eleverna i årskurs ett.  Syftet med tävlingen var att eleverna i 

årskurs ett skulle följa de uppmaningar det blivit tilldelade av de äldre eleverna för att 

skaffa så mycket poäng som möjligt. Mildare uppmaningar gav lägre poäng och upp-

maningar med hög olämplighetsgrad, exempelvis att nämna könsord till personal på 

skolan, gav högre poäng.  

De tre rektorerna ansåg att det var en utmaning eftersom att det är svårt att agera 

mot dessa typer av aktiviteter då det sker så plötsligt och oftast inte kommer till deras 

kännedom förrän det redan har skett. ”Tyvärr fick jag ju reda på det i efterhand.” 

(Rektor B). En rektor uttryckte att skolan inte arbetar så mycket mot dessa typer av 

aktiviteter då skolan inte är ansvarig för det, vilket respondenten ansåg vara en ut-

maning i sig då aktiviteterna varit förlagda under skoltid detta år. ”Det är ingenting vi 

ställer oss bakom så vi lägger inte någon tid på det. Men jag förstår ju ändå att du 

funderar på hur vi kan låta det förekomma, det är nytt för oss också.” (Rektor A). En 

av rektorerna insåg inte hur mycket aktiviteter som faktiskt utfördes under skoltid. 

Jag förstod nog aldrig hur omfattande det var tyvärr så jag har inte agerat i samband med 

dessa aktiviteter. Det gäller ju all personal, vi måste vara överens om att det här kan vi 

inte godta att det förekommer under skoltid. (Rektor C.) 

5.1.2 Personalmedverkan 

Samtliga sex respondenter lyfte fram personalmedverkan på ett eller annat sätt under 

intervjun när utmaningar som insparken för med sig i deras arbete diskuterades. Att 

personal medverkat behöver inte nödvändigtvis innebära att en rektor eller lärare 

varit inblandad, det finns mycket personal på skolan utöver dessa två kategorier. Rek-

torerna betonade olämplig personalmedverkan som den största utmaningen. 

Det som var mest chockerande är att vi har personal på skolan som på bild ses signera 

elevers kroppar. Det låter väldigt olämpligt men när jag sedan har pratat med den berörda 

personalen så har jag ju förstått att det var lite större kontext kanske. (Rektor C.) 

När rektorerna diskuterade den olämpliga personalmedverkan var det dels hur sko-

lan framställs utåt om media skulle få reda på det som var i fokus men även hur själva 

handlingen i sig är av kränkande karaktär. Rektorerna riktade skarp kritik mot den 

berörda personalen och menade på att även om eleverna trycker på att det är en kul 

grej så borde vuxen personal ha utvecklat ett tillräckligt starkt konsekvenstänk för att 

kunna förstå att det är olämpligt att medverka i dessa typer av aktiviteter.  



16 
 

Jag är lite bekymrad när vuxna människor som är anställda i vår organisation inte tänker 

längre än näsan räcker och ställer upp i direkt olämpliga handlingar som jag dessutom 

tycker är av kränkande karaktär. Det tycker jag, nej där går gränsen. (Rektor A.)  

En lärare lyfte fram att personalmedverkan har varit en utmaning då eleverna ofta 

frågar lärare om de kan ställa upp på diverse olika aktiviteter så eleverna kan få po-

äng, samma lärare poängterade även att skolan åtgärdar dessa typer av misstag me-

dan grunden till problemet är något skolan ser förbi. ”Om tillexempel personal gör sig 

skyldiga till övertramp så åtgärdar skolan det men annars så tycker jag att man blun-

dar för problemet.” (Lärare B). En annan menar på att det är en utmaning att säga nej 

till eleverna när de frågor om de får låna eleverna, vilket medför att den berörda lära-

ren anses indirekt medverka i insparksaktiviteter. 

Om det blir så där fantastiskt roligt som de nog är tänkt att det ska bli från början då blir 

det ju en jätterolig upplevelse för alla. Då vill inte jag stå där som någon sur lärare och 

säga nej här kommer ni inte in på min lektion och så får ni inte göra på våran skola. Jag 

vet ju att det är taget ett beslut att vi inte ska befatta oss med det, men det håller inte jag 

redigt på kanske. (Lärare A.) 

Av citatet framgår att det råder en viss problematik kring hur läraren förhåller sig till 

insparksaktiviteten då läraren inte vill förstöra vad som skulle kunna bli en rolig upp-

levelse för eleverna, samtidigt som den berörde läraren är väl medveten om att denne 

inte ska förhålla sig till insparksaktiviteterna. Detta är ett exempel på personalmed-

verkan som enligt respondenterna är en utmaning. 

5.1.3 Styrdokument 

Samtliga respondenter uttryckte att insparksaktiviteter för med sig en del utmaningar 

beträffande skolans styrdokument. Insparksaktiviteterna står för allt som skolan inte 

står för menade respondenterna. Styrdokumenten är till för att minska att elever 

känner sig kränkta, diskriminerade eller utsatta samtidigt som respondenterna fram-

höll hur insparken har inslag av förnedring, fylla och särbehandling. En rektor sade 

att insparksaktiviteterna absolut inte är i enlighet med några styrdokument, men be-

tonade även hur det var önskvärt att den faktiskt var det, ”Eller ja asså i den bästa av 

världar så är den ju det”, säger rektorn, ”om det fyller det syftet att man ska komma 

varandra närmare, att få en känsla för gruppen och att man ska få nya vänner och så 

där.” (Rektor C). Vidare framhävde rektorn att det under året inte alls fungerat på det 

viset vilket medför att det går helt emot skolans principer. ”När det spårar ut på det 
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här viset då blir det direkt regelvidrigt och inte alls som några likabehandlingsplaner 

är tänkta att fungera.” 

Samtidigt lyfte samtliga respondenterna fram att skolan avsagt sig ansvaret för allt 

som rör insparksaktiviteter som eleverna administrerar, men att det blir en utmaning 

eftersom att det i år hamnat under skoltid. Delvis menade respondenterna att det in-

direkt blir skolans ansvar eftersom att det sker under skoltid och skolan får ta konse-

kvenserna av handlingarna samt att det går emot skolans styrdokument. 

Jag funderar ganska starkt på om vi inte måste ta ett starkare grepp om det här. Det är 

kanske inget vinnande koncept att säga att insparken som eleverna håller i har vi inget 

ansvar för, det sker utanför skolan punkt. Jag tror inte att det går att tiga ihjäl. (Rektor C.)  

En lärare beskrev att insparksaktiviteterna inte har någonting med skolan att göra 

och gav exempel på vilka konsekvenser det kan få för skolan. ”Vad vi inte får glömma 

det är att skolan är öppen för alla, hur ser det här ut?”, säger läraren, ”det förstör 

undervisningen, förstör känslan av att vår skola är en trygg skola.” (Lärare C). Vad 

som sägs i styrdokumenten måste kunna backas upp också, det här har ingenting 

med det att göra och får inte förekomma menar respondenten.  

5.1.4 Analys 

Resultatet med avseende på de utmaningar respondenterna anser att insparksaktivi-

teter för med sig visar en tydlig bild av att det är ett stort problem med när de olämp-

liga aktiviteterna hamnar under skoltid då de tidigare varit förlagda utanför skolan. 

Essex (2014) framhäver i sin studie att initieringsriter av kränkande karaktär innebär 

utmaningar för amerikanska skolor då skolan ska verka för en trygg och lugn studie-

miljö. Vidare framhävs hur ett större övervakande av de aktiviteter som förekommer 

kan bidra till att dessa utmaningar kan minska. Att skolan inte kan leva upp till styr-

dokumenten och låter kränkande aktiviteter förekomma kan innebära att skolan blir 

stämd då det införts lagstiftningar emot de typer av initieringsriter som är av krän-

kande karaktär. Detta stämmer delvis överens med vad respondenterna förmedlat då 

dem liksom vad Essex (2014) betonat beträffande styrdokument anser att det är ett 

problem. Dock saknar skolan någon lag emot insparksaktiviteter men har ändå för-

bjudit dessa och avsagt sig allt ansvar, vilket resulterat i att som en respondent ut-

tryckte sig, att det inte arbetas så mycket emot det. Detta trots att respondenterna 

menar på att insparksaktiviteterna går helt emot skolans styrdokument beträffande 

likabehandlingsplaner och liknande.  
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Hollmann (2002) förmedlar att det är svårt att skaffa bevis för att de kränkande akti-

viteterna sker då de ofta är dolda och hålls hemliga. Respondenterna förmedlar lik-

nande känsla när de betonar hur det blivit en utmaning när det sker öppet på skolan 

men att det trots detta är svårt att agera mot det då det sällan kommer till rektorernas 

kännedom innan incidenten redan skett. Samtidigt menar respondenterna på att det 

är ett problem när personal väljer att ställa upp och medverka i insparksaktiviteter 

som elever anordnar och en del lärare anser att det är svårt att motstå att medverka. 

Detta överensstämmer med vad Edelman (2005), Hollmann (2002) samt Essex 

(2014) förmedlar om att personal ofta inte tar de olämpliga aktiviteterna på allvar och 

saknar kunskap om vilka konsekvenser det kan få för eleverna. Vidare framhävs att 

aktiviteter av kränkande karaktär fortsätter att finnas då föräldrar, lärare och elever 

ofta är nonchalanta mot dessa typer av aktiviteter. Detta kan ligga till grund för varför 

personalmedverkan finns på skolan och bidrar till en utmaning för rektorerna. En 

rektor betonade även att det kanske inte är ett vinnande koncept att tiga ihjäl och 

bara avsäga sig ansvaret från insparksaktiviteterna. Enligt Hollmann (2002), Edel-

man (2005) samt Essex (2014) är det en central del i att de kränkande aktiviteterna 

finns kvar och menar på att för att motverka att kränkande aktiviteter fortsätter vara 

en tradition inom skolorna måste personal sluta ignorera att det existerar eller för-

neka vilka skadliga konsekvenser det kan få för eleverna.     

5.2Problemlösning 

Här redovisas hur skolan arbetar med att komma tillrätta med den problematik som 

uppstår i samband med insparksaktiviteter. Återkommande arbetssätt har kunnat 

delats in i tre underkategorier, Förebyggande arbete, Aktiviteter sanktionerade av 

skolan och Alternativa aktiviteter.  

5.2.1 Förebyggande arbete 

Det förebyggande arbetet var ett återkommande tema som diskuterades flitigt under 

hur skolan arbetar för att komma tillrätta med problematiken insparksaktiviteterna 

för med sig. Samtliga respondenter lyfte fram kommunikation som ett nyckelbegrepp 

i det förebyggande arbetet. En rektor nämnde att likabehandlingsplanerna och att 

arbeta utifrån dessa är en nyckel till att förebygga incidenter, att prata med eleverna 

om de frågor som likabehandlingsplanerna behandlar. ”Att prata med eleverna tror 

jag är av stor vikt, att prata värdegrund och få eleverna till att förstå att aktiviteter 

som är kränkande inte får förekomma.” (Rektor B). Det ansågs även viktigt att infor-
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mera föräldrar om insparksaktiviteter i det förebyggande arbetet och då även poäng-

tera festen som årskurs tre eleverna anordnar i slutet av insparksveckan som en av 

rektorerna säger.  

Föräldramöte för årskurs ett är viktigt. Där informerar vi om den här traditionen att den 

förekommer och att vi inte har något med den att göra. För att uppmärksamma föräldrar 

på att det här en tradition eleverna i årskurs tre brukar anordna så att föräldrarna är 

medvetna om detta och kanske väljer att hålla sina ungdomar hemma den kvällen. (Rek-

tor C.)   

Då det centrala har varit kommunikation betonade alla lärare och rektorer vikten av 

att gå ut i klasserna och prata med eleverna, detta ansågs vara en nyckel i det före-

byggande arbetet. I årskurs tre låg fokuset på att prata om allvaret i dessa aktiviteter 

och att de ska respektera ettorna medan det i samtalen med årskurs ett lade fokus på 

att det bygger på ett frivilligt deltagande och att det absolut inte är något eleverna 

måste utsättas för. En rektor och en lärare betonade dock att det inte är tillräckligt att 

prata med eleverna för det de förmedlar når inte fram till eleverna i tillräcklig om-

fattning. ”Men nånstans förstår ju jag också att eleverna skiter ju i vad jag säger” 

(Rektor A & Lärare A).  

5.2.2 Aktiviteter sanktionerade av skolan 

Att skolan sanktionerar aktiviteter och gärna fler än de gör i nuläget ansågs vara en 

central del i att stävja insparksaktiviteter som eleverna själva anordnar. Samtliga re-

spondenter lyfte fram att skolans olika program anordnar en introduktionsdag för de 

nya eleverna vilket bygger på gemenskapsbyggande och samarbetsövningar. Som en 

rektor nämnde det anses det dock inte vara tillräckligt då det fortfarande förekommer 

insparksaktiviteter. ”Vi måste se det som något negativt, vi lägger det bakom oss och 

så gör vi då introduktionsdagar eller något sådant istället.” (Rektor C). Vidare beto-

nar rektorn att insparken är något som måste försvinna, genom att skolan tar över 

insparksaktiviteterna. En lärare delar samma mening och håller med om att in-

sparksaktiviteter är något som skolan ska hålla i för att det ska kunna skötas på rätt 

sätt. ”Vi anordnar ju egna aktiviteter på vissa program men jag tycker att skolan ska 

hålla i både inspark och introduktionsdagar.” (Lärare B).  

Skolan skulle även kunna bli tydligare i att insparken inte behövs anser samtliga re-

spondenterna. En rektor lyfte fram det på så vis att en tydlighet krävs för att eleverna 

ska förstå att skolan kan ta hand om insparksaktiviteter och anordna dessa. ”Vi 
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kanske skulle vara tydligare med att vi faktiskt har en inspark eller vad man ska kalla 

det, vi jobbar faktiskt med det så ni behöver inte anordna något eget.” (Rektor B). 

5.2.3 Alternativa aktiviteter 

Alternativa aktiviteter togs upp bland samtliga lärare och var en central del i hur sko-

lan har lyckats arbeta mot att insparksaktiviteter inte förekommer. Rektorer kommer 

därför inte att ingå i den här kategorin då det inte är något som nämnts av dem. En 

lärare framhäver hur det på en del program har förbjudits genom att erbjuda eleverna 

något alternativ istället. ”Vissa program har förbjudit insparken och erbjuder elever-

na något annat om de vägrar ställa upp på de här grejerna.” (Lärare B). En annan lä-

rare betonade också hur detta har fungerat för att minska antalet insparksaktiviteter 

som eleverna anordnar. ”Om eleverna väljer att inte ställa upp på insparken så erbju-

der vi någon slags kompensation för det, som att åka iväg en heldag bara ettorna, två-

orna och treorna för att hitta på något kul.” (Lärare A).  

Läraren som var grunden till den här problemlösningen lyfter fram hur det gick till 

genom att gå ut i klasserna i årskurs ett och vara brutalt ärlig som läraren uttryckte 

det och prata om vilka typer av aktiviteter som anordnas av treorna. 

Vad jag då gjorde var att jag gick ut till årskurs ettorna på mina program och förklarade 

för eleverna att kan ni tänka er att rulla runt i gamla matrester, håravfall och hundbajs? 

Ja då tycker jag att ni ska gå på insparken. Tycker ni att det låter väldigt vidrigt, som jag 

själv tycker, så låter ni bli det. (Lärare C.) 

Samma lärare menade även på att det var ett problem, men att lösningen var att er-

bjuda alternativa aktiviteter istället. 

För mig var det ett problem men det löste jag genom att ge eleverna ett alternativ där jag 

eller mitt program sponsrar eleverna, och den sponsringen sker efter att den klassiska in-

sparkstraditionen ägt rum. När jag vet att ingen av mina elever varit inblandade så erbju-

der jag treorna och tvåorna att anordna en heldag med ettorna och vi står för kostnader-

na. Det enda villkoret är att jag ska godkänna aktiviteterna. (Lärare C) 

Av citatet framgår det att en lärare har hittat en lösning på problemet under former 

som respondenterna tidigare benämnt som önskvärda, nämligen att aktiviteterna ska 

vara anordnade under bättre former, exempelvis av, eller med lärares godkännande.  

5.2.4 Analys 

Resultatet visar att respondenterna anser att kommunikationen är en central del i 

arbetet med att lösa den problematik som insparksaktiviteterna för med sig. Att prata 
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värdegrund och få eleverna till att förstå vilka konsekvenser insparksaktiviteterna kan 

få. Samtidigt menar respondenterna på att informera föräldrarna om insparksaktivi-

teter för att få dem till att påverka eleverna till att inte delta. Allan och Madden 

(2008) betonar hur viktigt det är att informera om farorna med kränkande aktiviteter 

och nämner även att inkludera föräldrar i de förebyggande insatserna för att göra 

dem mer effektiva. Resultatet överensstämmer även med vad Campo, Poulos och 

Sipple (2005) betonar i sin studie om att det förebyggande arbetet länge varit ett för-

slag på ett effektivt sätt att få bukt med initieringsriter som övergår till kränkande 

handlingar.  

Det framgår även i Campo, Poulos och Sipple (2005) att eleverna i deras studie hade 

en väldigt smal definition av vad som räknas till skadliga handlingar där endast de 

mest extrema ansågs skadligt medan skolan hade en helt annan uppfattning. Resulta-

tet kan tyda på att skolan i den här studien och elevernas definition av vad som anses 

kränkande skiljer sig åt även här. Som en respondent förmedlade så tycks eleverna 

inte förstå allvaret och tar inte till sig den information som skolan förmedlar i det fö-

rebyggande arbetet med att gå ut i klasserna och prata om insparksaktiviteter. Detta 

går att koppla samman med vad Allan och Madden (2008) framhäver om att det 

krävs ett stort engagemang i att utbilda eleverna i frågor kring initieringsriter och 

göra det förebyggande arbetet bredare. Det förebyggande arbetet måste vara mer om-

fattande, det räcker inte med att informera eleverna om farorna med initieringsriter 

en gång.  

Enligt Campo, Poulos och Sipple (2005) anser många lärare att det måste finnas fler 

alternativ till initieringsriter för att kunna stävja att farliga handlingar förekommer. 

Aktiviteter som främjar sammanhållning är tänkta att vara en central del i alternativa 

aktiviteter och studien visar även på att det kan vara ett bra komplement till initie-

ringsriter som går över till att kränka eller vara farliga. Dock anses det inte kunna ta 

bort att de farliga aktiviteterna äger rum vilket tyder på att det inte är tillräckligt för 

att få bort initieringsriter av kränkande karaktär. Respondenterna i föreliggande stu-

die betonar på samma sätt värdet av aktiviteter sanktionerade av skolan som syftar 

till att stärka sammanhållningen i klasserna. Vad som är intressant är att lärarna lyf-

ter fram de alternativa aktiviteterna som faktiskt har lyckats ta bort att vissa program 

väljer att inte delta i insparksaktiviteterna vilket inte stämmer överens med Campo, 
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Poulos och Sipples (2005) studie. Det framgår dock inte i deras studie om de alterna-

tiva aktiviteterna är något eleverna får hålla i själva eller om skolan är delaktig i dem.  

Respondenterna menar i det stora hela att det finns mycket att arbeta med kring att 

lösa problematiken med att insparksaktiviteterna går för långt. Tydlighet, kommuni-

kation och alternativa aktiviteter anses vara centralt i lösningen av problematiken. 

Detta överensstämmer med vad forskning visar, men forskning visar även att det 

krävs mycket mer än så. Skolorna måste ha tydliga definitioner av vad kränkande ak-

tiviteter är och vilka typer av aktiviteter som är förbjudna. Det måste finnas konse-

kvenser för elever som utsätter andra för dessa typer av kränkande aktiviteter och 

straffen måste vara av betydelsefull karaktär, skapa förebyggande insatser som är 

forskningsbaserade och utvärdera insatserna för att få en klar bild över hur effektiva 

dem är. Erkänna kränkande aktiviteterna som ett problem och vilka konsekvenser det 

kan få för eleverna, samt ha en tydlig kommunikation med föräldrar och få dem till 

att förstå problematiken kring kränkande aktiviteter är också viktigt (Allan & Mad-

den, 2008; Campo, Poulos & Sipples, 2005; Crow, Ammon & Phillips, 2004; Hoover, 

1999). 

5.3 Elevpåverkan 

Här redovisas hur rektorer och lärare upplever att insparksaktiviteterna påverkar 

eleverna. Hur eleverna påverkas har delats in i två underkategorier, Positiva aspekter 

och Negativa aspekter.  

5.3.1 Positiva aspekter 

Samtliga respondenter lyfte fram att det finns positiva aspekter av insparksaktivite-

terna, dock menade respondenterna på att det är om det sköts på rätt sätt. De posi-

tiva aspekterna som lyftes fram var framförallt att det är en kul grej, att det skapar 

sammanhållning i klasserna och att elever lär känna varandra årskurser emellan.  

En av rektorerna uttryckte att en del elever anser att det är bra för självförtroendet 

”Några elever säger att det är bra för självförtroendet, man får visa vad man går för” 

(Rektor C). En av lärarna betonade även att det är en del som upplever det positivt 

och menade på att det är väldigt individuellt hur eleverna påverkas av insparksaktivi-

teter.  ”Där måste jag säga att det är väldigt individuellt, men det finns ju ettor som 

tycker att det här är en skitkul grej.” (Lärare C). En annan lärare menade att det är 

nyttigt för klasserna att lära känna varandra.  



23 
 

Men alltså jag hoppas, eftersom att det är en sån tradition, att det kommer ut någonting 

gott av det hela. Att treorna har inställningen att dem vill något väl med de här festerna 

och grejerna de hittar på. Att nu ska ettorna ha riktigt roligt och att man får någon slags 

sammanhållning programvis, för det behöver eleverna tycker jag. (Lärare A.) 

Två rektorer menade på att om syftet är att skapa en sammanhållning eller ett ge-

mensamt minne kan det mycket väl vara positivt för eleverna men att sammanhåll-

ningen insparksaktiviteterna skapar måste skötas på rätt sätt.  En av rektorerna ut-

tryckte det på detta viset ”Nä men om det sköts på ett bra sätt och vi inte pratar noll-

ning eller något sådant trams, utan vi pratar om teambuilding grejer eller att lära 

känna varandra då kan det vara lysande.” (Rektor B). 

5.3.2 Negativa aspekter 

De negativa aspekterna som respondenterna lyfte fram var omfattande, och samtliga 

lyfte fram flertalet negativa aspekter av insparksaktiviteterna. De mest centrala och 

återkommande i diskussionen kring hur det påverkar eleverna negativt var kränk-

ningar, grupptryck, mobbning och oro.  

I aktiviteter förlagda utanför skolan var det ofta kränkande inslag som stod i fokus, 

samtliga respondenter hade hört talas om eller bevittnat vilka typer av aktiviteter det 

rör sig om. ”Eleverna i årskurs ett fick äta äckliga saker, klä av sig till underkläder, 

dricka spya eller något sånt där, det var riktigt sådär att man nästan betvivlade san-

ningshalten.”, säger (Rektor B). En lärare berättade även hur dessa aktiviteter påver-

kat elever i så pass hög grad att dem inte vågat gå till skolan efteråt.  

Ja alltså det är ju sånt jag kommer ihåg, tillexempel att eleverna i årskurs ett fick binda 

ihop kläderna och bilda ett så långt sträck som möjligt. Speciellt kränkande tycker jag att 

det var för tjejerna som fick springa nästan nakna. En del aktiviteter gick även ut på att 

göra ettorna så fulla som möjligt, och på något sätt kunde jag känna att treorna nästan 

kunde känna sig till vilka man skulle gå på för att den här kränkande effekten skulle bli 

ännu större och mer omtalad. Och detta gjorde ju att eleven knappt vågade komma hit till 

skolan sen. (Lärare A.) 

Grupptrycket var även en ständigt omtalad negativ aspekt. Samtliga respondenter 

menade på att det sägs att det är frivilligt att delta i insparksaktiviteterna men menar 

på att det finns ett bakomliggande grupptryck och tvång som gör att det inte kan räk-

nas som något frivilligt. En lärare gav exempel på detta grupptryck och tvång. ”Jag 

hörde att äldre elever faktiskt hotade de yngre eleverna med repressalier om de väg-

rade att ställa upp på aktiviteterna”, säger läraren och spinner vidare på hur det inte 
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alls är frivilligt att delta. ”Det här med att det bygger på frivillighet det är skitsnack. 

Om ni inte kommer på det här så kommer ni få ett helvete det här året vi är på skolan, 

säger treorna.” (Lärare C). 

Att elever blivit mobbade för att de sagt eller gjort något dumt när de varit alkoholpå-

verkade under insparksfesten som eleverna i årskurs tre anordnar var det en lärare 

som lyfte fram och menade på att detta kan vara hämmande för hela gymnasietiden 

för den berörda eleven. 

Jag vet att något år hade en tjej druckit för mycket och det hade spelats in och vad jag har 

förstått så har det fått väldigt negativa konsekvenser för henne. Hon hade fått väldigt då-

ligt ryckte och eleverna hade kallat henne för både det ena och det andra. Föräldrar fick 

komma och hämta henne och hon blev rejält utmobbad också och vågade knappt gå till 

skolan sen. Det har även skapat allvarliga problem hemifrån för eleverna när föräldrar 

fått komma och hämta fulla ungdomar som spytt ner bilar på vägen hem. (Lärare A.) 

Att elever varit oroliga lyfte samtliga lärare fram som en central del i hur insparksak-

tiviteter påverkar eleverna negativt. Att elever gick runt och oroade sig över vad som 

ska hända och att dem egentligen inte vill delta. ”Innan var det ju det där med att ele-

ver hade en klump i magen och inte ville delta, och det är ju självklart att man inte 

ska behöva om man inte vill.”, säger (Lärare A). En lärare lyfte fram varför eleverna 

kände sig oroliga. 

Det fanns en oro hos eleverna, en ängslan. Det förekommer ju att de äldre eleverna försö-

ker skrämma ettorna, ni ska bara veta vad som väntar er osv. Det var ju en del av strategin 

att skrämma ettorna så mycket som möjligt och jag vet ju att också att det var många ele-

ver som mådde dåligt av detta. (Lärare C.) 

5.3.3 Analys 

Resultatet visar på att det är tydligt att respondenterna i första hand associerar in-

sparksaktiviteterna med något negativt men att om det sköts på rätt sätt kan det fin-

nas positiva aspekter av insparksaktiviteter. I enlighet med vad Hoover och Pollard 

(2000) framhäver om att initiera nykomlingar som en viktig del i många sociala 

sammanhang så betonade även respondenterna detta vara av vikt. Att skapa bättre 

gemenskap mellan de äldre och yngre eleverna och att lära känna varandra bättre 

behövs för att nya elever ska känna sig välkomna. Enligt Hoover och Pollard (2000) 

samt Allan och Madden (2008) är det många elever som benämner att vara del av en 

grupp, eller att ha kul som positiva effekter av att delta i initieringsriter. Vidare fram-

hävs även att en del elever upplever att det är bra för självförtroendet precis som en 
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av respondenterna uttryckte sig om att elever förmedlat till denne. De positiva 

aspekterna visar att det handlar mycket om att vara delaktig och att få ha kul, men 

det negativa aspekterna betonar på vilken bekostnad. 

Dias och José (2014) betonar hur elever i stort sett anser att underkasta sig de äldre 

eleverna och följa deras uppmaningar är priset de yngre eleverna får betala för att bli 

socialt accepterad. Vidare framhävs även att elever upplever att det är oundvikligt, att 

ett deltagande nästan är ett måste då det påverkar ens liv så mycket. Ovanstående 

stämmer överens med vad respondenterna framhäver om att det finns ett bakomlig-

gande tvång eller grupptryck av såväl de äldre eleverna som vännerna i klassen. Hoo-

ver och Pollard (2000) betonar även i deras studie att elever deltar för att de är rädda 

att säga nej, precis som respondenterna förmedlar om att äldre elever hotat yngre 

elever om att det skulle få konsekvenser om de valde att inte delta. Detta överhäng-

ande tvång eller grupptryck menar respondenterna leder till att elever under in-

sparksveckan uppvisar en ängslan över vad som ska ske under veckans gång. Dias och 

José (2014) visar på i deras studie att det var en vanligt förekommande känsla bland 

elever som skulle bli initierade och elever förmedlade att det var en normal känsla då 

de tidigare fått höra historier om vilka typer av ritualer som sker under en initierings-

rit, att bli illa bemött är något eleverna förväntar sig.  

Respondenterna uttryckte att elever blivit kränkta, utsatta för förnedrande handling-

ar och hetsade till att överkonsumera alkohol vilket har fått konsekvenser i form av 

att elever inte vågat gå till skolan, blivit retade, mobbade eller fått problem hemifrån. 

Detta överensstämmer med undersökningarna av Hoover (1999), Hoover och Pollard 

(2000), Allan och Madden (2008) samt Dias och José (2014) där kränkningar, för-

nedringar, sexuella handlingar och alkohol är vanliga inslag i aktiviteter kopplade till 

initieringsriter. Samtidigt visar det även på i deras studie hur ett deltagande har lett 

till att elever fått konsekvenser hemifrån eller missat skolan vilket överensstämmer 

med vad den här undersökningen visat på.   

6. Diskussion och konklusion 

Här presenteras en resultatdiskussion där en sammanfattning av de viktigaste slut-

satserna i studien diskuteras i förhållande till studiens syfte och frågeställningar. Se-

dan presenteras en metoddiskussion för att slutligen ge förslag till framtida studier 

inom området.  
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6.1 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att undersöka rektorers och lärares upplevelser av initierings-

riten insparken och vilka utmaningar den för med sig i det vardagliga arbetet. Studien 

hade även för avsikt att undersöka hur rektorer och lärare upplever att insparken på-

verkar den enskilde eleven. Resultatet är tänkt att bidra med kunskap om det kom-

plexa fenomenet insparken och de utmaningar den för med sig samt hur det kan på-

verka eleverna. Studien kan förhoppningsvis med fördel användas i fortsatta diskuss-

ioner om initieringsriter och arbetssätt för att motverka att det går över till krän-

kande aktiviteter. 

Resultatet visar att samtliga respondenter har kännedom om att det förekommer en 

så kallad inspark på skolan. Samtliga respondenter lyfte även fram att det medför 

utmaningar i det vardagliga arbetet. Det skiljer sig åt en hel del kring hur rektorer och 

lärare ser på utmaningarna. Rektorerna och lärarna framhävde tre centrala utma-

ningar. Den första är att olämpliga aktiviteterna har hittat in till skolan vilket var en 

utmaning då dessa tidigare varit förlagda utanför skolan och inte legat på skolans an-

svar. Detta blev problematiskt på många plan då rektorerna uttryckte att de hade lite 

kännedom om hur omfattande aktiviteterna var. En svårighet i att agera mot dessa 

typer av aktiviteter var att rektorerna oftast fick kännedom om aktiviteterna, när de 

redan genomförts. Lärarna menade på att svårigheten med att aktiviteterna hittat in 

till skolan var att eleverna inte förstår allvaret i handlingarna och vilka konsekvenser 

de kan föra med sig. För det andra medverkade personal i olämpliga aktiviteter vilket 

rektorerna menar är under all kritik och kan få märkbara konsekvenser för skolan om 

utomstående får reda på det. Lärarna menar å andra sidan att utmaningen låg i att 

eleverna ofta frågar lärarna om de kan tänka sig att medverka i någon aktivitet eller 

om de äldre eleverna får låna de yngre eleverna en stund för att administrera in-

sparksaktiviteter. Lärarna menade även på att de tycker att ledningen är bra på att 

åtgärda problemen som rör personalen men i övrigt blundar för grunden till proble-

met. För det tredje så ansåg samtliga respondenter att insparksaktiviteterna är helt 

emot skolans styrdokument vilket blir en utmaning för hur skolan framstår utåt och 

huruvida det är försvarbart att avsäga sig allt ansvar för insparksaktiviteterna när de 

är tydligt att det finns inslag av kränkande behandling, alkoholkonsumtion och sär-

behandlingar.  



27 
 

Beträffande skolans arbetssätt för att komma tillrätta med den problematik som in-

sparksaktiviteterna för med sig var det förebyggande arbetet av central betydelse för 

samtliga respondenter. Likabehandlingsplaner och värdegrundsfrågor ansågs vara av 

betydande för att komma tillrätta med problematiken. En större tydlighet i att skolan 

tar avstånd från allt beträffande kränkande behandling och att få eleverna till att för-

stå allvaret i insparksaktiviteterna måste till. Att informera föräldrar ansågs även vik-

tigt då föräldrarna kan påverka eleverna till att inte medverka. Att skolan ska anord-

nar fler egna aktiviteter alternativt ta över insparken själva ansågs vara av stor vikt 

för att hålla aktiviteterna inom de rätta ramarna. Samtliga lärare belyste en intressant 

strategi som har fungerat på en del program för att få bukt med insparksproblemati-

ken. Att erbjuda eleverna alternativa aktiviteter, som anordnas av de äldre eleverna 

men med villkoret att eleverna avstår att delta i insparken och får aktiviteten godkänd 

av en lärare innan det genomförs. Ingen av rektorerna nämnde denna strategi i hur 

skolan arbetar med problematiken kring insparken. En möjlig förklaring till detta är 

att det råder en bristande kommunikation mellan rektorer och lärare alternativt är 

rektorerna helt omedvetna om detta. 

Hur insparksaktiviteterna påverkar den enskilde eleven visade sig vara individuellt. 

Respondenterna var eniga i att det finns positiva aspekter med insparken. Det talas 

ofta om sammanhållning, att lära känna varandra, stärka självförtroende och att ha 

riktigt kul ihop. Detta med förutsättningen att det sköts på rätt sätt och inte övergår 

till handlingar av kränkande karaktär. Det skapas band programvis och även mellan 

de äldre och yngre eleverna. De negativa aspekterna som förmedlades av rektorerna 

grundades alltid i att det kan påverka eleverna negativt. Det var sällan rektorer hade 

bevittnat de kränkande inslagen eller fått ta del av elevernas känslor om insparken så 

några konkreta exempel på hur det har påverkat eleverna negativt kunde inte ges mer 

en att en möjlighet fanns. Grupptrycket var det enda rektorerna kunde förmedla med 

säkerhet som en negativ påverkan. Samtliga lärare hade å andra sidan fått höra om 

hur det påverkat elever negativt. En konstant oro om vad som skulle ske, hot, våld, 

överkonsumering av alkoholhaltiga drycker, mobbning, kränkning och grupptrycks-

känslor. Att elever blivit mobbade efter att gjort bort sig på fester, att de blivit hotade 

om de inte deltar eller att de fått problem hemifrån var några av de negativa 

aspekterna lärarna fått ta del av. Återigen visar det på att det är möjligt att det brister 

i kommunikationen mellan rektorer och lärare. Det är tydligt att lärare är i kontakt 
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med eleverna i större utsträckning än rektorerna och det är även möjligt att rektorer-

na inte alltid får ta del i viktig information som eleverna förmedlar till lärarna.  

6.2 Metoddiskussion 

I föreliggande studie har förhoppningsvis forskningsfrågorna kunnat besvarats och 

syftet med studien uppfyllts. Det har tagits en del beslut som i slutändan påverkat 

utformningen av studien och en del beslut har visat sig vara positiva medan andra 

mer negativa. Det är viktigt att lyfta fram dessa aspekter då det på ett eller annat vis 

påverkat resultatet av studien och för att framtida studier inte ska behöva göra om 

samma misstag.  

6.2.1 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Bryman (2011) samt Fejes och Thornberg (2015) framhäver hur reliabilitet och validi-

tet är kvalitetsbegrepp som har sitt ursprung i kvantitativa forskningstraditioner. I 

dessa begrepp följer kriterier om huruvida undersökningens mätningar är pålitliga 

och följdriktiga samt att undersökningen mäter det den avser att mäta. Föreliggande 

studie är av kvalitativ forskningstradition där validiteten och reliabiliteten enligt Fe-

jes och Thornberg (2015) istället kan syfta till att forskningsfrågorna besvaras och hur 

väl metoden framställs. Vidare framhävs vikten av att undersökningen är välgjord 

med avseende på datainsamling, analys och resultat. Trovärdigheten kan här mätas i 

huruvida resultatet är argumenterande och övertygande för läsaren i förhållande till 

studiens utformning. För att höja kvaliteten i studien har tonvikt på metoden varit 

genomgående i undersökningen samtidigt som studiens syfte och frågeställningar 

präglats i såväl intervjuguide, analysen av materialet, resultatet och i resultatdiskuss-

ionen.  

Bryman (2011) betonar hur pålitligheten kan öka om en forskare har en kritisk in-

ställning till sin undersökning. I denna studie har en redogörelse av författarens för-

förståelse gjorts för att undvika att studien endast blir färgad av författarens subjekti-

vitet, då neutral inställning varit önskvärd i studien. Samtidigt har resultatet präglats 

av respondenternas egna ord i form av citat för att i största mån fånga upp såväl posi-

tiva som negativa aspekter av det undersökta området, som inte präglas av författa-

rens subjektiva bild av det studerade. Metoddiskussionen ger även en självkritisk och 

generell kritisk inställning till studien, se mer om det i resterande del av avsnittet, 

vilket enligt Bryman (2011) och Fejes och Thornberg (2015) premieras inom forsk-



29 
 

ning då det ska gå att kritisera och diskutera kring de ställningstagande en studie har 

formats av. 

Enligt Bryman (2011) får kvalitativa undersökningar ofta kritik för att de inte går att 

generaliseras. Föreliggande studie har även den en nackdel då resultatet inte går att 

generalisera eftersom att resultatet grundar sig i ett fåtal intervjuer med tre rektorer 

och tre lärare. Datainsamlingen är även gjord på ett specifikt gymnasium varpå slut-

satser som att initieringsriter skulle innebära en utmaning för alla skolor och gymna-

sieelever inte går att uttala sig om. Det har dock aldrig varit målet med studien att 

kunna generalisera resultaten utan snarare bidra med en fördjupad kunskap om ini-

tieringsriter och dess aktivister inom en gymnasieskola samt hur det kan påverka ele-

ver, såväl positivt som negativt. Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) framhäver att 

kvaliteten i kvalitativ forskning kan stärkas genom att jämföra resultaten med tidi-

gare forskning på området, där forskare använt olika typer av metoder. Eftersom re-

sultatet i denna studie i flera avseenden speglar tidigare forskning där olika metoder 

använts, är det möjligt att anta att studien har en god kvalitet. 

6.2.2 Intervjuguidens problematik 

I utformningen av intervjuguiden strävade författaren efter att frågorna skulle vara så 

tydliga som möjligt för att på bästa möjliga vis kunna besvara frågeställningarna i 

enlighet med Bryman (2011) och Hjerm Lindgren och Nilsson (2014). Detta kanske 

på bekostnad av i vilken ordning frågorna strukturerades. Intervjuguiden lyckades 

visserligen besvara frågeställningarna men upplevdes inte fungera som den var tänk. 

Frågorna kunde inte alltid ställas i den ordning det var tänkt, även om viss flexibilitet 

är tillåten i semistrukturerade intervjuer så ansågs det vara lite för flexibelt varpå en 

pilotstudie hade varit på sin plats för att undersöka hur den fungerade i praktiken.  

6.2.3 Förförståelsens för-och nackdelar 

Förförståelsen som tidigare nämnts kan enligt Fejes och Thornberg (2015) både 

främja och hämma en studie. I denna studie anses den både främjat och hämmat stu-

dien. Den har främjat studien på så sätt att författaren varit väl förtrogen med hur 

initieringsriter kan gå till varpå en upplevelse av det studerande redan fanns. Al-

vesson och Sköldberg (2015) framhäver hur en förförståelse krävs för att en förståelse 

ska finnas, och förförståelsen utvecklas i och med nya tolkningar vilket det gjort även 

i den här studien då den gett en bredare bild av initieringsriten insparken. Studien 

har förmedlat vilka utmaningar rektorer och lärare upplever i deras arbete med avse-
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ende på insparken, vilka arbetssätt som anses viktiga för att komma tillrätta med 

problematiken kring insparksaktiviteterna samt hur de upplever att den enskilde ele-

ven kan påverkas av att delta, eller inte delta i insparken. Förförståelsen kan även ha 

hämmat studien eftersom att en del respondenter tolkade det som att jag hade en 

negativ inställning till initieringsriter eftersom de flesta frågorna i intervjuguiden be-

rör negativa områden. Efter förklaring kunde en förståelse bland respondenterna om 

att författaren var lika öppen för positiva aspekter framträda. Det behöver nödvän-

digtvis inte ha påverkat resultatet men kan mycket möjligt speglat tolkningarna av 

utsagorna då förförståelsen som tidigare nämnts kan sätta sin prägel på en under-

sökning.  

7. Framtida forskning 

Studien visar på att det är en utmaning för den berörda skolan med dessa typer av 

initieringsriter och att det påverkat elever både positivt och negativt, det skulle vara 

intressant att i framtida forskning inom området undersöka det ur ett elevperspektiv. 

Förslagsvis med utgångspunkt i en kvantitativ metod med hänsyn till det forsk-

ningsetiska principerna. Det ter sig tydligt att det är ett område som är relativt out-

forskat i Sverige och visar på att det är ett problem som kan få betydande konsekven-

ser för den enskilde eleven. I vilken utsträckning, och hur skolorna samt politiken, 

kan arbeta för att komma tillrätta med den problematik det för med sig, är en fråga 

viktig att ställa sig. Tidigare forskning visar på att det fått förödande konsekvenser 

som resulterat i dödsfall och miljonbelopp som skolan behövt betala ut efter att blivit 

stämda. De flesta stater har numera en anti-hazing lag som resultat av den problema-

tik som uppstod kopplad till hazing aktiviteter. Samtidigt rapporterar media i Sverige 

om incidenter av kränkande, fysiska och psykiska slag som tycks gå ganska obemärkt 

förbi då det än idag saknas forskning eller tydliga lagar kring initieringsriter.  
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Bilaga 1. Informationsbrev 

Hej! 

Mitt namn är Pierre Mollet och är studerande vid Umeå universitet där jag nu ska 

genomföra min kandidatuppsats i ämnet pedagogik. Studien, vars övergripande syfte 

är att undersöka hur rektorer/lärare upplever insparken och vilka pro-

blem/utmaningar den för med sig i det dagliga arbetet. Undersökning bygger på in-

tervjuer och jag kommer att intervjua tre rektorer och tre lärare på ett gymnasium, 

vilket är tänkt att vara underlaget för min studie. Din medverkan är av stor vikt och 

intervjun uppskattas att ta ca 30–45 minuter att genomföra. Det är även viktigt att 

känna till att ljudupptagning av intervjuerna kommer att göras och när studien är 

avslutad och godkänd kommer dessa ljudupptagningar att förstöras/raderas. Du som 

fått detta brev faller inom kategorin för mitt urval som grundar sig i att du är en rek-

tor alternativt lärare som arbetar på ett gymnasium där insparkstraditioner före-

kommer.    

Resultatet av intervjuerna kommer sammanställas och redovisas i en kandidatupp-

sats för Umeå Universitet. Om du vill ha en kopia av den färdiga uppsatsen går det 

bra att kontakta mig, antingen via min e-postadress eller på telefonnumret som anges 

längre ner. Inga enskilda individer kommer att presenteras i uppsatsen och i den mån 

namn kommer att användas är dessa fingerade. Alla personuppgifter kommer att be-

handlas konfidentiellt. Vidare är all medverkan frivillig och du kan när som helst 

välja att avbryta din medverkan i denna undersökning. Jag är mycket tacksam för din 

medverkan! Vid ytterligare information om deltagande eller för anmälan om delta-

gande kontakta mig eller min handledare via telefon eller e-post. 

Pierre Mollet 

Student Umeå universitet 

Pedagogiska institutionen 

E-post: (Här återfanns kontaktuppgifter) 

Tel: (Här återfanns kontaktuppgifter) 

Ansvarig Handledare: Kent Löfgren Pedagogiska institutionen, Umeå universitet. 

E-post: (Här återfanns kontaktuppgifter) 

 



 

Bilaga 2 Intervjuguide 

 Återge för respondenten vem jag är och vilken roll jag har i undersökningen, 

berätta att det är ett examensarbete inom pedagogik på Umeå universitet. Ge 

en klar bild över syftet med undersökningen och varför den är viktig att ge-

nomföra. Ge respondenten en bild över vilken typ av information jag är ute ef-

ter att samla in och varför jag valt just respondenten som en del av mitt urval.  

Gå igenom respondentens frivilliga deltagande och rättigheter till att när som 

helst avbryta sitt deltagande. Försäkra respondenten om att svaren som han 

eller hon lämnar inte kommer att kunna identifieras och att all information 

behandlas konfidentiellt. Ge respondenten möjlighet till att ställa frågor innan 

intervjun. 

Bakgrundsfakta 

 Yrkesroll 

 Kön 

Uppvärmningsfrågor 

 Hur länge har du arbetat som rektor/lärare på detta gymnasiet? 

 Varför valde du just detta yrke? 

 Vad är det som är intressant med yrket? 

Huvudfrågor 

 Har du insikt i att det förekommer en insparkstradition på skolan? 

 Vilka svårigheter upplever du i ditt dagliga arbete med hänsyn till insparken? 

 Hur hanterar ni dessa problem och hur arbetar ni för att lösa dessa utmaning-

ar? 

 Hur förhåller du dig till insparken som jag har förstått förekommer under 

första skolveckan här varje start på läsåret? 

 Vilka synliga aktiviteter förekommer på skolan under insparksveckan? 

 Hur förhåller du dig till att insparksaktiviteterna dokumenteras på sociala me-

dier och har du någon kännedom om dessa? 

 Vid vilka tillfällen måste du som rektor/lärare ingripa i aktiviteter/handlingar 

kopplade till insparken?  



 

 Vilka svårigheter har du personligen ställts inför i samband med insparken? 

 Upplever du att någon av de här aktiviteterna har inslag av kränkande behand-

ling och i så fall hur arbetar ni för att motverka dessa? 

 Uppsöker elever er lärare/rektorer med oro inför eller i samband med in-

sparksveckan och på vilket sätt bemöter ni i de fallen deras oro? 

 Anser du att insparksveckan är i enlighet med skolans styrdokument exempel-

vis gällande skollagens krav på likabehandlingsplan, motivera till ställningsta-

gande, varför/varför inte? 

 Hur arbetar ni som skola för att stävja insparkstraditionen? 

 Vilken betydelse tror du att insparken utgör för den nya eleven på skolan och 

för elevens fortsatta skolgång? 

 Det finns alltid elever som väljer att inte delta i insparken, upplever du att 

detta får konsekvenser för elevens tillhörighet i den sociala gemenskapen som 

klassen/skolan utgör och i så fall på vilket sätt? 

 Vilka positiva samt negativa effekter har elever förmedlat till dig som lä-

rare/rektor om insparksveckan? 

Avslutande frågor 

 Finns det något mer du vill tillägga? 


