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Sammanfattning 
 
Bakgrund  För att bidra till dagens antimobbningsarbete som sker ute på 

skolor ser vi att barnens perspektiv bör lyftas fram. Vi tar upp 

olika forskare och deras definition och syn på fenomenet 

mobbning. Här lyfter vi även fram fyra olika perspektiv som vi 

använder i vårt analysarbete. 

   

Syfte  Syftet med vår studie är att undersöka barns uppfattningar kring 

fenomenet mobbning, varför det uppstår och hur man kan stävja 

det. Barns perspektiv är betydelsefullt i vårt arbete då det är barns 

uppfattningar vi vill lyfta fram med vår studie. 

 

Metod  Vi har använt oss av en fenomenografisk kvalitativ metodansats 

där vi intervjuade åtta grupper med tre tioåriga barn i varje grupp. 

Dessa barn fick dessutom enskilt fylla i en enkät innehållande tre 

frågor. För att kunna utgå från barns perspektiv så långt som vi 

känner möjligt använder vi oss av öppna frågor i både 

intervjuguiden och enkätfrågorna. Grupperna var fördelade på fyra 

skolor med olika miljöer.  

 

Resultat  Innan vi började med studien hade vi uppfattningen att barnen 

hade en större kunskap om hur de vuxna på skolan arbetar mot 

mobbning. Snabbt upptäckte vi dock att det inte stämde. Barnen 

har en mycket liten uppfattning eller ingen alls om hur de vuxna 

arbetar mot mobbningen på skolan. Vi kan se att alla de perspektiv 

vi använder oss av i analysarbetet är synliga vilket betyder att de 

alla bör ses som aktuella i dagens antimobbningsarbete. 
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Inledning 
Mobbning är något som förekommit bland barn och vuxna under mycket lång tid, kanske har 

det alltid funnits (Olweus, 2007). Det vi i vår studie lyfter fram är den mobbning som sker 

barn emellan och de uppfattningar barn har kring detta fenomen. På senare tid har lagar och 

regler kring skolornas arbete mot mobbning skärpts. Genom Skollagens uppdatering 2010 har 

ansvaret ökat för verksamheternas huvudmän gällande åtgärder och förebyggande arbete mot 

kränkande behandling (Skollagen, kap 6, SFS 2010:800). Mobbning är ett ämne som kan 

uppfattas på en mängd olika vis, allt beroende på vilket perspektiv som tas och vilka 

kunskaper och erfarenheter som finns sen tidigare. Frånberg och Gill (2009) tar till exempel 

upp att barn, ungdomar, lärare, föräldrar och forskare kan ha olika kunskaper och erfarenheter 

vad gäller mobbning, vilket leder vidare till olika förklaringar om vad mobbning innebär.  

 

Vi använder oss av barns perspektiv för att så nära som möjligt kunna redogöra för deras 

uppfattningar kring fenomenet mobbning, vilket är vad vår studie bygger på. Barns perspektiv 

är ett av de ”glasögon” som vi försöker ha på oss under arbetets gång. Barns perspektiv 

beskriver Halldén (2003) som då barns egna uppfattningar är i fokus, det innebär att inta ett 

forskningsperspektiv utifrån barnet och inte på barnet. Det innebär också att se på världen 

utifrån barnens ögon (Hvidtfeldt Stanek, 2010).  Dock kan man inte ta andras perspektiv fullt 

ut då man inte kan ta oss ur vår egen kropp och in i den andres. Vi är alltid en del av världen 

som vi studerar utifrån vår egen förståelse och erfarenhet. Det gäller också att så varsamt och 

respektfullt som möjligt presentera resultatet, både vad gäller beskrivningar och tolkningarna 

som görs i diskussionen av densamma (Johansson, 2003). Bliding (2004) tar också upp att det 

kan vara problematiskt eftersom sammanhanget och forskningssituationen sällan 

uppmärksammas då man använder sig av barns perspektiv. Även forskarens närvaro i 

situationen påverkar på resultatet då barns perspektiv används som forskningsansats (a.a.). 

Eftersom det är barnens uppfattningar vad gäller fenomenet mobbning, ser vi att en 

fenomenografisk metodansats är det mest relevanta för oss. Fenomenografin har som 

huvudsyfte att ta reda på hur människor uppfattar ett visst fenomen, objekt eller en specifik 

företeelse (Alexandersson, 1994; Larsson, 1986). Dock kommer vi inte använda oss av den 

fenomenografiska modellen då vi redovisar vårt resultat, detta kommer istället redovisas 

utifrån våra fyra perspektiv som tas upp nedan.  

 

Förståelsen av mobbning i ett forskningssammanhang färgas av den vetenskapliga tradition 

man utgår ifrån och ett problem är att det råder oenighet i hur begreppet mobbning ska 

definieras (Frånberg & Gill, 2009). Då vi läst in oss på ämnet kunde vi urskilja fyra 

perspektiv, vilka vi använder som verktyg i vår analys av resultatet; individualpsykologiskt, 

socialpsykologiskt, sociokulturellt och juridiskt perspektiv. Vi fick ytterligare en bekräftan, 

senare i vår inläsning av problemområdet, som avgjorde vårt val av analysverktyg då vi i 

Skolverkets (2009) översikt om mobbning fann dessa perspektiv. Dock benämnde vi det 

juridiska perspektivet som ”Lagar och reglerperspektivet”, men ändrade detta till ”Juridiskt 

perspektiv” efter det att vi läst in oss på Skolverket (2009). Det finns flera olika definitioner 

och förklaringar till mobbning från forskare men det finns mycket lite om hur barn uppfattar 

mobbning, barns uppfattningar kring varför det uppstår, hur de uppfattar de vuxnas arbete 

eller hur de själva vill arbeta för att motverka mobbning. Därför anser vi att vår studie är 

mycket viktigt då den ska lyfta fram detta. Anledningen till vårt val av studie bygger på att vi 

förmodar att barn har goda kunskaper i vad mobbning innebär och hur detta ska motverkas 

även om deras uppfattningar kanske inte stämmer helt överens med våra eller med forskares 

uppfattningar. Vi tror att barn har stora kunskaper och idéer som ofta glöms bort och som 

sällan tas i beaktande. Vi vill med denna studie lyfta fram de kunskaper som barnen har. Vi 

hoppas att dessa sedan ska kunna användas i framtida arbete mot mobbning. 
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Bakgrund  
I detta kapitel börjar vi med att ta upp mobbningsbegreppet och visar på forskares olika 

definitioner av mobbning, varför de menar att fenomenet uppstår och hur de tar upp att vuxna 

arbetar för att motverka mobbning. Därefter redogör vi för de fyra perspektiv som vi kommer 

använda som verktyg i vår analys av det empiriska materialet och tar upp tidigare forskning 

kring ämnet. Kapitlet avslutas slutligen med vårt syfte med studien och tillhörande 

frågeställningar för att på så vis belysa vad inom fenomenet mobbning vi valt att studera och 

fokusera på inom studiens senare delar. 

 

Mobbning 
I Skandinavien har mobbning varit lite av ett modeord (Olweus, 1998). Problemet med 

begreppet är dock att det råder oenighet vad gäller hur det ska definieras eftersom det kan 

förstås på en mängd olika vis (Frånberg & Gill, 2009; Osbeck, Holm & Wernersson, 2003). 

Problemet vad gäller avsaknaden av en gemensam internationell definition lyfts även fram av 

Skolverket (2002). Dock har de hittat tre gemensamma utgångspunkter för alla definitioner. 

Det är (1) en eller flera individer (2) som utför negativa handlingar mot (3) en utsatt individ. 

  

Begreppet definieras av Smith och Sharp (1996) som en form av medvetet aggressivt 

beteende som antingen fysiskt eller psykiskt skadar någon. Även upprepade kränkningar ses 

som en del av mobbningsbegreppet (Osbeck, Holm & Wernersson, 2003). För att betecknas 

som mobbning ska handlingarna mot någon också vara upprepade, äga rum under en viss tid 

och vara långvariga. Den utsatte har även svårt att försvara sig vid dessa situationer (Fors, 

1995; Olweus, 1998, 1999; Smith & Sharp, 1996; Skolverket, 2002; Wrethander Bliding, 

2007) och det ska vara en viss obalans vad gäller personernas fysiska och psykiska styrka 

(Olweus, 1998; Rigby, 2004). Mobbing kan vara både subtilt och svårgripbart (Smith & 

Sharp, 1996) och det är inte enbart i skolan som det förekommer, det kan även förekomma på 

vägen både till och från skolan (Smith & Sharp, 1996; Olweus, 1998, 1999) och för de som 

mobbas kan hemmet upplevas som den enda säkra platsen de har (Smith & Sharp, 1996). 

 

Vi väljer att inte göra skillnad på kränkningar och mobbning i vår studie då dessa till mångt 

och mycket är väldigt lika varandra. Som vi senare tar upp i forskningshistoriken har 

begreppen mobbning och kränkning kommit allt närmare varandra. Osbeck, Holm och 

Wernersson (2003) tar upp upprepade kränkningar som en del av mobbningsbegreppet vilket 

även vi väljer att göra. Vi ställer dessa kränkningar och mobbning på samma nivå men 

benämner det enbart som mobbning i vår studie. Smith och Sharp (1996) lyfter fram 

mobbningen i tre kategorier, fysisk, verbal eller indirekt. Olweus (1999) gör däremot bara 

skillnad på direkt och indirekt mobbning, men lyfter även fram upprepad retsamhet som 

mobbning om den utsatte tydligt visar sitt obehag. Den direkta och indirekta mobbningen kan 

vi se som de stora kategorierna vilka innehåller en mängd mindre underkategorier. Under 

direkt mobbning hör exempelvis den fysiska och den verbala formen av mobbning medan den 

indirekta mobbningen innehåller uteslutning och ryktesspridning med mera. Inom 

mobbningsbegreppet finns även den digitala mobbningen som vi valt att placera för sig själv 

då denna enligt Dunkels (2009) inte ses som traditionell mobbning.  

 

Direkt mobbning  

Direkt mobbning definierar Olweus (1998, 1999) som ganska öppna angrepp mot ett offer. 

Det skulle kunna vara sparkar och slag, skällsord, kränkande och hånfulla kommentarer eller 

hot. Osbeck, Holm och Wernersson (2003) lägger även till grova kränkningar som en del av 

begreppet i vilket de för fram upprepat fysiskt våld och verbala handlingar mot en person.  
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Direkt mobbning innebär fysiska former såsom sparkar, slag och att ta eller förstöra saker för 

någon annan (Smith & Sharp, 1996). Fors (1995) lägger även till att luggas och knuffas, då 

detta upprepas, inom den fysiska mobbningen. Osbeck, Holm och Wernersson (2003) nämner 

även spottningar och snöbollskastning mot någon som kränkningar och mobbning. 

 

Den verbala mobbningen är också en del av den direkta formen och kan ta sig en mängd olika 

uttryck (Osbeck, Holm & Wernersson, 2003). Den innefattar att retas, kalla någon för olika 

saker, förolämpningar och rasistiska kommentarer (Smith och Sharp, 1996). Även direkta hot 

räknas som verbala mobbningshandlingar, där innefattas hot om våld eller våldshandlingar 

mot någon (Skolverket, 2002). Fors (1995)  lägger även till kränkande kommentarer om till 

exempel klädsel eller utseende till de verbala handlingarna, vilka hon också benämner som 

psykiska övergrepp. Verbala kränkningar kan också vara kopplade till etnicitet, homofobi 

eller kön. Det kan vara att upprepa eller härma det någon säger på ett nedsättande vis och 

skulle även kunna vara att uttala nedsättande kommentarer om området där någon bor eller 

landet någon kommer ifrån (Osbeck, Holm & Wernersson, 2003). 

 

Även retningar ingår inom denna kategori, Osbeck, Holm och Wernersson (2003) tar upp 

retning som ett vanligt sätt att bli kränkt på i skolan och kreativiteten på hur det yttrar sig är 

stor. Man kan bli retad för vad som helst, mest vanligt verkar vara att kalla någon för öknamn 

eller förvränga namn genom rim, exempelvis Anna-Panna. Vanligt är också att göra om 

pojknamn till flicknamn eller tvärt om, Erik kan lätt bli Erika. Det görs även anknytningar 

mellan namn och sagofigurer. Detta kan verka oskyldigt och harmlöst för vuxna medan det 

kan vara tvärt om för det utsatta barnet. Även retningar är vanligtvis kopplat till utseendet och 

till olika former av prestationer, exempelvis kan någon anses vara dålig på fotboll. Barn kan 

också bli beskyllda för att vara barnsliga eller löjliga om de tittar på ett visst program eller 

leker med en viss leksak. Det är inte bara verbala handlingar som ingår inom kategorin 

retning, hit hör även gester och grimaser som används för att reta någon (Osbeck, Holm & 

Wernersson, 2003).   

 

Indirekt mobbning 

Smith och Sharp (1996) menar att den indirekta mobbningen kan vara precis lika smärtsam 

som den direkta. Rigby (2004) poängterar däremot att den indirekta formen av mobbning är 

mer förödande än den direkta. Indirekt mobbning kan innebära social isolering, att bli 

utfrusen, inte får vara med, att andra talar bakom ryggen och att hindras från att skaffa vänner 

(Olweus, 1998, 1999). Det kan även vara ryktesspridning och utstötning (Smith & Sharp, 

1996). Också denna något otydliga form av mobbning är mycket viktig att uppmärksamma 

(Olweus, 1998).  

 

I skolan ombeds eleverna ofta att snabbt para ihop sig eller bilda grupper vilket ofta leder till 

uteslutning av någon, för det mesta samma person. Gemenskap och utanförskap kan även 

markeras genom inbjudningar av olika slag. Den oinbjudne utesluts inte bara från 

tillställningen utan även från de gemensamma diskussioner och berättelser som ofta följer 

efteråt. Indirekt uteslutning kan vara då någon tittar på när andra leker, dock utan att själv bli 

inbjuden. Uteslutningen kan barnen sedan rättfärdiga genom att säga att individen själv inte 

bett om tillträde till leken (Wrethander Bliding, 2007). Känslan av att inte får vara med 

beskrivs som att känna att alla är emot en (Osbeck, Holm & Wernersson, 2003).  

 

Inom indirekt mobbning placerar Osbeck, Holm och Wernersson (2003) svekfullhet, vilket 

inbegriper avslöjande av hemligheter, ryktesspridning och att ljuga eller skylla ifrån sig. Hit 

hör även blickar som kan upplevas kränkande och ryktesspridning är ett verbalt indirekt sätt 
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att kränka eller mobba någon på. Även Wrethander Bliding (2007) talar om dessa kriterier, 

dock benämner hon dem som en del av uteslutningsbegreppet. Olweus (1998) lyfter även 

fram skvaller som en del av den indirekta mobbningen. Också att bli beskylld eller utpekad 

för något ses som mobbning eller kränkande behandling då ingen försvarar en (Osbeck, Holm 

& Wernersson, 2003; Wrethander Bliding, 2007). 

 

Digital mobbning  

För många unga är internet idag ännu ett rum att ”träffas och umgås i”. Man kan roa sig och 

lära sig nya saker även här, men i och med detta kan även mobbning vara ett förekommande 

problem. Detta har medfört att nätmobbning blivit ett begrepp som under 2000-talet 

förekommit i allt större utsträckning. Att mobbning sker över nätet är det heller ingen tvekan 

om (Dunkels, 2009). De barn som under skoltid utsätts för mobbning eller trakasserier utsätts 

många gånger även över det digitala nätverket, hemmet är inte längre en plats där man får 

vara i fred utan mobbningen fortsätter via nätet eller sms (Frånberg & Gill, 2009). Dunkels 

(2009) menar att det skulle kunna vara så att handlingserbjudandena som finns på internet 

gjort att mobbningen ökat eller att den ser annorlunda ut och skiljer sig från den traditionella 

mobbningen. Frånberg och Gill (2009) tar upp att mobbaren sällan behöver ta ansvar för sina 

handlingar på internet genom att denne kan vara anonym. Den mobbade blir då mobbad av 

någon som kan verka okänd. Dock menar Dunkels (2009) att anonymiteten på internet i 

praktiken inte stämmer. Hon menar att mobbaren och den mobbade oftast vet vem den andre 

är eftersom de oftast befinner sig i sådana miljöer att identifikation kan ske. Här kan också 

publiken till mobbningen bli hur stor som helst men för att bli det krävs ett intresse. Om 

exempelvis en film anses tillräckligt intressant kan den få en enorm spridning. Om detta 

intresse finns och denna spridning av materialet sker utsätts offret för en situation som är helt 

oacceptabel. Dock finns det inget bevis för att denna form av mobbning skulle vara mer 

bestående, djupare eller svårare än den traditionella mobbningen. 

 

Orsaker till mobbning 
Olweus (1998) menar att det är viktigt att se skillnaden mellan olika individer. Vilka är det 

som mobbar eller blir mobbade? Det går att urskilja tecken på olika personliga egenskaper 

och skillnader i miljö och situation i exempelvis hemmet, skolan eller i familjeförhållandena. 

Han funderar även över huruvida utseendet påverkar risken att bli utsatt för mobbning och för 

fram tankar om huruvida uppfostran ser olika ut hos den som mobbar eller den som blir utsatt. 

 

Mobbaren 

Om ett barn behandlas illa i hemmet eller om deras föräldrar eller syskon utsätter andra för 

mobbning eller kränkande behandling är risken stor att även detta barn utsätter andra för 

mobbning, jämfört med barn som inte växt upp med dessa förhållanden. Samma gäller barn 

som ofta hör föräldrarna berätta hur de lyckats få någon att göra något eller hur de medvetet 

lurat och manipulerat någon för att nå sina egna syften (Smith & Sharp, 1996). Olweus (1999) 

menar att det går att finna gemensamma drag hos de som mobbar. Mobbaren kan ha en attityd 

till våld som är mer positiv än andras, denne kan ha ett starkt behov av dominans och att 

förtrycka andra med hjälp av hotelser och makt för att hävda sig. Mobbaren är troligen fysiskt 

starkare än sitt offer och kan vara både hetsig och impulsiv samt ha svårt att hantera hinder, 

misslyckanden och regler, denne har alltså en låg frustrationsnivå. Om en person visat ett 

aggressivt beteende vid en viss tidpunkt kommer detta beteende troligen upprepas långt 

senare. 

 

Barn kan även börja mobba andra för att själv inte riskera att bli utsatta. Det kan ha att göra 

med bristande tillit till andra människor som göra att någon visar sig tuff och hård, denne är 
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också i behov av att behålla bilden av sig själv som sådan. Även mobbarens känslor och 

relationer påverkar. Relationer som kan kännas värdefulla kan även vara destruktiva för 

mobbaren, som då kan känna hat, förakt, osäkerhet och mindre värde. På grund av dessa 

känslor kan någon annan bli direkt lidande av mobbning för att ge mobbaren en känsla av 

makt (Fors, 1995). Olweus (1999) menar dock att hans forskning inte gett något stöd till att 

mobbaren skulle vara osäker eller ängslig under den tuffa ytan. Han menar istället det 

motsatta. Antingen har mobbaren en ytterst liten osäkerhet eller rädsla inom sig eller så är den 

ungefär som de andra elevernas. 

 

Mobbaren får sällan ta konsekvenserna av sitt handlande från lärare, föräldrar eller kamrater. 

Detta kan leda till att mer neutrala elever eller åskådares kontroll mot det aggressiva beteendet 

blir mindre och kan medföra att även de deltar i mobbningen. Ju fler som mobbar ju mindre 

blir känslan av individuellt ansvar. Ansvaret blir utspätt bland deltagarna och gör även 

skuldkänslorna efteråt mindre. Därför är det så viktigt att alla ingriper för att stoppa 

mobbningen (Olweus, 1998). 

 

Bakom större delen av mobbningen ligger ett stort behov av makt och en önskan om att få 

dominera över och trakassera någon annan (Smith & Sharp, 1996) vilket stämmer väl överens 

med den maktobalans som Olweus (1998) och Fors (1995) tar upp som betydande inom 

mobbningsdefinitionen. Fors (1995) menar att mobbaren eller mobbarna visar på fientlighet 

och tar kontroll över en annan individ. Mobbarens behov av kontroll och tro på att den har rätt 

att utföra mobbningen utan att andra lägger sig i är också en orsak till att mobbning skapas. 

Hon för också fram att barnen i studien helt själva och oftast överensstämmande kan beskriva 

den maktstruktur och de roller som finns i klassen. I och med detta är då också högst troligt att 

de även är med och formar gruppens struktur och inre liv. 

 

Mobbning kan även ha att göra med avund. Ett exempel kan vara att barn förväntar sig att få 

samma slags uppmärksamhet av läraren som alla de andra barnen får. Om någon då känner att 

denne inte får den uppmärksamheten utan den verkar ges till någon annan, kan avundsjukan 

utvecklas till mobbning gentemot den som tros få extra uppmärksamhet (Fors, 1995). 

 

Mobbningsoffret 

Smith och Sharp (1996) menar att vissa barn löper större risk än andra att utsättas för 

mobbning. Det gäller barn som inte har några vänner, ofta är ensamma eller som har svårt att 

hävda sig mot sina kamrater. Författarna menar även att mobbningen i vissa fall kan 

provoceras fram, ett exempel kan vara då barn inte följer reglerna i leken eller stör andras lek 

eller aktiviteter. Det är barnen som upplevs vara ”olika” eller ”annorlunda” på något vis som i 

högre grad utsätts för mobbning. Pikas (1989) tar upp att mobbning framkallas genom offrets 

rädsla. Enligt Olweus (1998) kännetecknas offret framförallt av kombinationen ängsligt och 

passivt beteende samt av sin fysiska svaghet. I Fors (1995) studie lägger både barn och vuxna 

orsakerna till mobbningen på offret, som till slut kan tro att mobbningen är det enda sättet att 

bli accepterad på, att det är ett sätt att vara delaktig även om det är på dåliga villkor. Olweus 

(1998) menar däremot att det inte är de yttre som påverkar till mobbning. Han menar att den 

mobbade inte är mer avvikande än vem som helst. Det enda som skiljer dem åt är obalansen i 

styrka. Letar man efter yttre skillnader kommer man hitta dem och dra nytta av dem, vilket 

han ger som förklaring till mobbningen. Dock vill han mena att detta i enskilda fall kan ha 

större betydelse än i andra. Olweus för också fram att den som en gång blivit mobbad löper 

stor risk att utsättas för detta även senare i livet. Möjligheterna vad gäller att ta sig ur 

situationen som offer är inte stora om inte stora ansträngningar, från omgivningen och offret 

själv, för att skapa en förändring blir till. 
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Vuxnas arbete mot mobbning 
Enligt Skolverket (2011a) ska ingen utsättas för varken diskriminering eller kränkande 

behandling i skolan och skolans mål ska vara att varje elev ska ta avstånd från att människor 

utsätts för förtryck och kränkande behandling. Forskning visar dock att mobbning är ett 

angeläget problem i svenska skolor och inga skolmiljöer kan eller får betraktas som 

mobbningssäkra. Det är viktigt att räkna med att tendenser till mobbning kan uppstå, speciellt 

om flera individer är tillsammans och de själva inte får välja deltagare i gruppen. Det är 

mycket viktigt att de vuxna i skolan blir medvetna om hur omfattningen av mobbning ser ut 

på just deras skola och att de går in med allvar och engagemang för att förändra situationen 

(Olweus, 1998).  

 

Även om det kan vara så att vissa barn har större risk att utsättas för mobbning är det viktigt 

att lärare och annan skolpersonal undviker stereotypa synsätt. Vissa elever kan verka mycket 

trevliga och hjälpsamma men kan i själva verket vara riktiga översittare och de som verkar 

duktigast och kanske mest socialt kompetenta kan vara de som utsätts för regelbunden 

mobbning (Smith & Sharp, 1996). För att kunna arbeta mot problemet är det viktigt att samla 

information om hur situationen ser ut. Ett sätt är elevers anonyma svar på 

mobbningsrelaterade frågor. Då kan man få information om hur det ser ut på skolan, hur 

lärarna ingriper, hur ofta de ingriper och vad de då säger och gör. De kan även ge information 

om föräldrars eventuella kännedom kring problemet samt hur många som är inblandade i 

mobbningssituationen (Olweus, 1998). Lärarna måste ha kännedom om barnens 

relationsarbete för att kunna stoppa den kränkande behandlingen och uteslutningen som vissa 

barn är med om (Bliding, 2004). 

 

Mobbning och kränkande behandling verkar vara ett fenomen som mestadels utspelar sig på 

skolgården (Osbeck, Holm & Wernersson, 2003; Smith & Sharp, 1996). Osbeck, Holm och 

Wernersson (2003) menar att det inte finns några specifika platser där mobbningen utspelar 

sig utan att det handlar om vilka personer som befinner sig på de olika platserna. De menar 

också att eleverna känner sig tryggare om det finns en lärare i närheten. Olweus (1999) menar 

även att en stor del av mobbningen förekommer i korridorer och på mer dolda platser. 

Tillräckligt många vuxna på skolgården är av stor vikt, då för få vuxna är en anledning till att 

mobbning uppstår. De måste också vara beredda att ingripa om och när mobbningssituationer 

uppstår. Lärares attityd till och deras beteende vid mobbningssituationer är betydelsefullt, 

dock nämner han inte vilka attityder som bör finnas eller hur läraren ska reagera i en 

mobbningssituation (Olweus, 1998). Olweus (1999) för också fram att mobbning även kan 

ske i klassrummet om inte läraren är tillräckligt uppmärksam eller tar tag i alla sådana 

tendenser ordentligt med en gång. I och med detta menar han att ett speciellt ansvar läggs på 

både lärare och skolledning (a.a.). Ett tillitsfullt förhållande till offret är betydande för att 

denne själv ska vilja skapa en förändring med hjälp av de vuxna runt omkring (Fors, 1995).  

 

När vi använder oss av begreppet vuxna, utgår vi från att de vuxna består av all personal inom 

skolan, såväl vaktmästare som lärare. Vi anser att alla vuxna inom skolans ramar har lika stort 

ansvar vad gäller att motverka mobbning.   

 

Fyra perspektiv på mobbning 
Då vi läste in oss på problemområdet kunde vi urskilja fyra olika perspektiv. Dessa perspektiv 

kommer vi använda som analytiska verktyg i våra analyser av hur barnen uppfattar och 

beskriver mobbning. Dessa perspektiv består av individualpsykologiskt, socialpsykologiskt, 

sociokulturellt och juridiskt perspektiv. Vi kommer att använda oss av dessa perspektiv för att 

på olika vis förstå och se på fenomenet mobbning.  
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Individualpsykologiskt perspektiv  
Det individualpsykologiska perspektivet innebär att det är individens personlighetsdrag som 

är orsaken till mobbning, dessa ses dessutom som medfödda och permanenta. Olika typer av 

psykologiska egenskaper, personlighetsdrag, beskriver hur en individ är. I och med att 

individen äger dessa personlighetsdrag formar den själv sitt beteende utifrån de egenskaper 

den har. Om eleven får hög eller låg status inom gruppen, ses även det ur ett 

individualpsykologiskt perspektiv utifrån individens personlighetsdrag. Den elev som är 

aggressiv och elak ses som potentiell mobbare och om barnet är tillbakadragen och ängslig 

riskerar den att bli ett mobbningsoffer (Frånberg & Wrethander, 2009). Mobbaren ses även 

som fysiskt och psykiskt starkare än den mobbade (Alvant, 2009). Enligt Alvant (2009) är 

individualpsykologiskt perspektiv det vanligaste synsättet att se på mobbning. 

Skolforskningens fokus ligger även den under den här tiden på mobbarens och den mobbades 

personlighetsdrag och beteende. Anledningen till att detta perspektiv är det vanligast 

förekommande även under 2000-talet kan enligt Skolverket (2002) bero på att det kan 

upplevas lättare att åtgärda mobbningsproblemet då arbetet kan riktas mot individer istället 

för mönster i organisationen eller sociala mönster inom barngrupperna. Olweus 

individualpsykologiska perspektiv stämde däremot inte så bra överens med det 

socialpsykologiska perspektiv som skolstyrelsen lyfte fram under 1980-talet (Skolverket, 

2009). 

 

Socialpsykologiskt perspektiv 
Enligt Skolverket (2009) ser detta perspektiv skolans organisation, ledarskap, fysiska miljö 

och sociala klimat som en bidragande orsak till mobbning. Dock ses gruppsykologin som en 

större orsak inom detta perspektiv (a.a.). Socialpsykologin innefattar allt som händer inom en 

grupp, oavsett om den enskilda individen är medveten om det eller inte. Samspelet som sker 

inom gruppen formar individen och inte tvärtom. Inom grupperna finns olika normer som 

outtalat ska följas av gruppmedlemmarna. Det kan handla om normer i handlingar som den 

enskilde anser är fel, men som påverkas av gruppen och dess normer till att handla såsom 

gruppen tycks anse som rätt. Individen ”försvinner” i gruppen då det är gruppens åsikter som 

räknas och därmed behöver den inte ta lika stort ansvar för dess handlingar (Carle, 2006; 

Nilsson, 2005). Språket är en central del inom socialpsykologin.  Inom språket ingår samtalet 

i vilket gruppen har olika strukturer. Samtalen är dessutom regel- och normstyrda beroende på 

vilken typ av samtal det handlar om. Till socialpsykologin hör även skriften i och med att 

även den formar ett samtal. Samtalet, om än i skrift, är betydelsefullt inom den 

socialpsykologiska synen på hur samspel mellan individer formas och uttrycker identiteter, 

status, roller, kultur och relationer. Genom samtalen sker ett samspel mellan individer som i 

sin tur formar olika gruppnormer (Carle, 2005). Olweus individualpsykologiska grundsyn på 

aggressioner kan även ses från det socialpsykologiska perspektivet, inom vilket man menar att 

aggressionerna formas av elevens eller elevernas besvikelser inom barngrupperna i skolan. I 

och med detta perspektiv talas det nu i större utsträckning om att skolorna påverkar till att 

elever ses som avvikande och man kan se att det i grupperna skapas en hierarkisk ordning där 

personerna har olika status (Skolverket, 2009).  

 

Sociokulturellt perspektiv 
Mobbningsfenomenet har också utforskats utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Lev 

Vygotskij (1896-1934) är den person som anses stå bakom detta perspektiv och menade att 

den sociala miljön hänger ihop med barnets utveckling (Claesson, 2007). Inom detta 

perspektiv har forskare på det pedagogiska området sett mobbning som, ett i grunden, socialt 

problem där den sociala processen ges större betoning än individerna i gruppen (Skolverket, 

2002). Säljö (2000) menar att ur ett sociokulturellt perspektiv lär vi oss hur vi ska bete oss 
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genom att observera och agera såsom vår omgivning uppmuntrar och tillåter. Barnet lär sig av 

sin omgivning i den miljö som den vistas. Hit räknas även den verksamhet som barnet 

befinner sig i och verksamhetens form av hur kommunikation sker.  Då det handlar om skolan 

lär eleven av de vuxna, de andra barnen och genom den struktur som råder. Det kan innebära 

att barnet inte enbart svarar hur den tänker i en fråga som exempelvis läraren ställer, utan 

barnet svarar även utifrån de normer som gäller då en lärare undrar något inom skolans 

kontext. Det sociokulturella perspektivet menar att den rådande kulturen, situationen, 

kontexten och miljön påverkar och styr det språkliga samspelet som sker mellan barnet och 

andra människor. Kontexten, miljön och verksamheten som barnet befinner sig i, har en 

betydande roll inom det sociokulturella perspektivet. Detta för att det är där barnet lär sig de 

rådande normer som finns i hur man bör bete sig i olika situationer. Barnet lär sig detta, inte 

enbart, genom att delta i situationer utan genom att även delta i den kognitiva kommunikation 

som sker tillsammans med andra i situationen. För att barnet ska utvecklas i sitt lärande gäller 

det att bygga på barnets tidigare erfarenheter inom området, det kan gälla allt från ett 

teoretiskt ämne till socialkompetens. Wrethander Blidings (2007) studie hör till detta 

perspektiv där hon genom observationer studerade barns relationsarbete och hur detta utfördes 

på bekostnad av vissa barns uteslutning. Hon såg en kamp om vem som ska inneslutas 

respektive uteslutas ur kamratrelationen. Även Hägglund (2007) tar upp barns skapande av 

relationer och vidhållande av dessa, för att inte riskera utanförskap, som en del av 

mobbningen. Hägglund menar också att sociala handlingar inte är statiska utan att de kan 

förändras vid varje ny dag med nya människor och nya utmaningar. Om mobbning ska förstås 

som en social konstruktion menar Frånberg och Gill (2009) att man måste se alla de många 

delarna som medverkar till att det uppstår. Dessa delar består bland annat av hur vi som lärare 

pratar om mobbningen med barnen, vilka ramar sätter vi angående vad som är mobbning och 

inte? Detta i sin tur skapar normer som i värsta fall till och med kan skapa mobbning bland 

barnen ”för det var ju inte mobbning” (Skolverket, 2009).  

 

Juridiskt perspektiv 
I början av 1990-talet började mobbning ses ur det juridiska perspektivet och det togs fram 

lagar och förordningar gällande kränkande behandling, mobbning och diskriminering och det 

blev vanligare att den som mobbade blev polisanmäld (Nordgren, 2009). Begreppet mobbning 

finns inte med som någon brottsrubricering men det gör däremot de handlingarna som kan 

utföras i samband med mobbning. Dessa handlingar kan innefatta misshandel, olaga hot, 

ärekränkning och sjukdom som följd av mobbningen (Erdis, 2011). Mobbning som når upp 

till en viss grad inom dessa kriterier är med andra ord åtalbart (a.a.). Ur ett juridiskt perspektiv 

har skolornas skyldigheter, vad gäller kränkningar och mobbning, ökat och i den nya 

skollagen 7§ står det att ”huvudmannen ska se till att det vidtas åtgärder för att förebygga och 

förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling” (Skollagen, kap. 6, 7§. SFS 

2010:800). Inom det juridiska perspektivet finns det en mängd lagar och förordningar som vi 

ska förhålla oss till i vårt arbete mot mobbning, diskriminering och kränkande behandling. 

Bland annat gäller det Diskrimineringslagen (Svensk författningssamling: SFS. 2008: nr 

1.474, 2009) och Barnkonventionen som i sin andra artikel tar upp alla barns rätt till lika 

värde och att ingen får diskrimineras (UNICEF Sverige, 2009). Alla som arbetar inom skolan 

ska aktivt motverka att individer eller grupper utsätts för kränkande behandling eller 

diskriminering.  
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Tidigare forskning kring mobbning 
Fenomenet mobbning har enligt Granström (2007) och Olweus (2007) funnits bland 

människor under lång tid. Larsson (2008) lyfter fram den engelska termen ”mobb” som har 

funnits inom den socialpsykologiska teorin under en längre tid. Där sågs den som att en mobb 

bestod av en grupp människor som tillsammans gjorde någon form av aktivitet. Mobben 

kunde bestå av olika typer såsom den aggressiva mobben och den panikslagna mobben 

(Olweus, 1973). Under mobbningsforskningens början jämställer den österrikiske etologen 

Konrad Lorenz dessa gemensamma aktiviteter människor emellan med en större grupp djur 

som aggressivt attackerar ett djur av en annan art (Nordgren, 2009). Lorenz beskriver termen 

mobbing som när en skolklass ”gaddar sig samman mot en avvikande individ” (Olweus, 1973, 

s. 11). Han menar vidare att då en individ är fysiskt avvikande på något vis ökar riskerna att 

bli utsatt för utstötning av mobben (Larsson, 2008).  Läkaren Peter-Paul Heinemann utvecklar 

först på 1960-talet den engelske termen ”mob” till en försvenskad form, mobbning, då han 

lyfte begreppet i artikelserien ”Dagens nyheter” (Granström, 2007; Nordgren, 2009; Olweus, 

1973). Den artikeln blev sedan startskottet för en mer systematisk forskning angående 

mobbning, då framför allt skolmobbningen (Skolverket, 2002). Han tog upp en mängd 

mobbningssituationer för att synliggöra problematiken, men kom däremot inte med någon 

förklaring till varför mobbning uppstår (Granström, 2007). Enligt Larsson (2008) och 

Skolverket (2009) stöder Heinemanns syn på vad mobbning är till viss del Lorentz syn, det 

vill säga att det bygger på aggressivitet av en grupp individer mot en enskild individ. Det som 

skiljer sig åt är enligt Larsson (2008) att Heinemann även lyfter in en mängd samhälleliga 

problem i sin forskning om mobbning.  

 

Individuella förklaringar till mobbningens uppkomst 
Under 1970-talet kom Dan Olweus, professor i psykologi, in i diskussionen kring 

mobbningsproblematiken. Han bidrog med en mängd insatser vad gäller mobbning och har 

därmed blivit ett stort namn inom denna forskning (Skolverket, 2002). 1973 publicerade han 

den första erkända vetenskapliga forskningen om skolmobbning i Sverige, ”Hackkycklingar 

och översittare, forskning om skolmobbning” (Olweus, 2007). Olweus var ett ledande namn 

inom den individualpsykologiska teorin då hans såg individen som orsaken till mobbning 

(Frånberg & Gill, 2009). Han anser att orsakerna till att mobbning uppstår beror på 

personlighetsdrag hos mobbaren och den mobbade och inte på utseende eller härkomst. Dessa 

personlighetsdrag som Olweus ansåg som psykologiska och varaktiga beskriver framför allt 

mobbaren som aggressiv och den mobbade som ängslig eller passiv (Olweus, 1973, 1998, 

1999; Skolverket, 2009). Därmed riktade han kritik mot den syn som Heinemann och Anatol 

Pikas (vars forskning tas upp närmare nedan) menar att mobbning beror på, nämligen 

gruppsykologiska och sociala orsaker. Under 1980-talet ger Olweus sin definition av 

begreppet mobbning, nämligen ”En elev blir mobbad när han eller hon upprepade gånger eller 

under en viss tid utsätts för negativa handlingar från en eller flera andra elever” (Olweus, 

2007, s. 57). I hans definition av mobbning ingår även en maktobalans mellan mobbaren och 

den mobbade, det vill säga den mobbade är i underläge i styrka och aggressivitet gentemot 

mobbaren (Olweus, 1998). Enligt Skolverket (2002) ligger hans definition än idag till grund 

för dagens forskning kring mobbning. Han ger i sin forskning inte enbart förklaringar till att 

mobbning uppstår, utan även instruktioner till hur problemet kan lösas (Olweus, 1999). 

Olweus utvecklade ett antimobbningsprogram i sitt arbete mot mobbning, 

Olweusprogrammet, vilket har mobbarens aggressiva beteende som utgångspunkt (Frånberg 

& Gill, 2009; Olweus, 1998). Olweusprogrammet är, enligt Skolverket (2002, 2011b), Alvant 

(2009) och Wingborg (2011), ett av de mest framgångsrika antimobbningsprogrammen på 

marknaden. Programmet har enligt dessa författare flest effektiva insatser mot mobbning på 

marknaden än något annat program. En styrka som Alvant (2009) tar upp gällande 
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Olweusprogrammet är att det engagerar de vuxna på skolan och eleverna i arbetet mot 

mobbning, under en längre tid. Enligt Skolverket (2009) är Olweusprogrammet vetenskapligt 

utvärderat och även forskningsbaserat. I och med detta höjs trovärdigheten för programmets 

kapacitet vad gäller att motverka mobbning.  

 

Mobbning som ett gruppsykologiskt fenomen 
År 1975 kom ännu en forskare in på mobbingsforskningens arena, detta var Anatol Pikas som 

var docent i pedagogisk psykologi. Han stöttade Heinemanns syn om att det är gruppvåldet 

som är den huvudsakliga faktorn inom mobbning (Skolverket, 2009). Pikas definition om vad 

mobbning innebär framkom på 1980-talet, ”Mobbing är gruppvåld” (Pikas, 1989, s. 23). Pikas 

syn på mobbning överensstämde med Heinemanns beskrivning av ordets innebörd, det vill 

säga att det i grunden är en grupp individer som attackerar en individ (Pikas, 1989). Pikas ser 

gruppdynamiken som en betydelsefull orsak till att mobbning uppstår, då han håller med 

Heinemanns teori om att mobbning består av gruppvåld, mobb (Skolverket, 2009).   Forsman 

(2003) tar upp gruppmekanismen och hur den spelar in i mobbningssituationer. Han menar att 

de enskilda medlemmarna i mobbningsgruppen inte ser sig själva som mobbare, de anser att 

de följer ju bara med i något som alla andra inom gruppen verkar se som rätt. I och med detta 

anser de enskilda mobbningsmedlemmarna inte att de gör något fel. Pikas kritiserar Olweus 

diskussion om att mobbningens orsaker ligger på individen, han anser att Olweus förbisett 

mobbningens gruppsykologi (Skolverket, 2009). Han menar att den huvudsakliga orsaken till 

att mobbning förstärks, sker genom samspelet inom gruppen och inte genom den enskilda 

individen. (Nordgren, 2009). Pikas anser att då man väljer att se på mobbaren som en individ, 

kan man istället för att se den som aggressiv, se den som en individ med skuldkänslor. Han är 

även kritisk till Olweus syn på mobbningsoffret som en ängslig individ. Pikas menar att en 

individ som blir mobbad kanske inte alls varit ängslig från början, utan att det är mobbningen 

som omformat individens personlighetsdrag till att bli ängslig (Pikas, 1989). Detta synsätt 

påverkar enligt honom arbetet mot mobbning i en positiv riktning (Skolverket, 2009). Genom 

det socialpsykologiska perspektivet ser man att den sociala miljön där barnet befinner sig 

påverkar barnets sociala utveckling, gruppsykologin ses här som en stor orsak till att 

mobbning uppstår (Nordgren, 2009).  

 

För att komma åt mobbningen håller Pikas med Olweus vad gäller det stora behovet av 

antimobbningsprogram ute på skolorna (Skolverket, 2009). Pikas antimobbningsprogram, 

”Gemensamt-Bekymmer-metoden”, presenterade han redan 1975 för att sedan under 1980-

talet utveckla den till dagens form (Nordgren, 2009).  Pikas antimobbningsprogram bygger på 

att forma ett samtal med mobbaren och den mobbade där de gemensamt kommer fram till 

vilka bekymmer som ligger bakom mobbningen. Därefter utvecklas samtalet till att de 

gemensamt kommer fram till konstruktiva lösningar av bekymret (Pikas, 1989). Här har 

läraren en betydande roll som förebild och stöttning i samtalet. Pikas ansåg alltså att 

gruppsykologiska faktorer var betydande inom mobbningsproblematiken. Hans forskning 

visade visserligen att skolans organisation kunde ses som delaktig till uppkomsten av 

mobbning, men inte i den utsträckning som forskningen inom det sociokulturella perspektivet 

ansåg, vilket vi kommer in på nedan. 

 

Mobbning som ett sociokulturellt fenomen 
Under 1990-talet och framförallt 2000-talet vidgades synen på mobbningens uppkomst till att 

även skolan som institution är delaktig i mobbningsproblematiken. Här har forskare på det 

pedagogiska området valt att utforska mobbning som, ett i grunden, socialt problem. 

Betoningen ligger här på mobbning som en del av en hela tiden pågående social process och 

har därmed mindre betoning på individerna i gruppen (Skolverket, 2002). I det sociokulturella 
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perspektivet kan man, enligt Frånberg och Gill (2009), se att skolan som organisation 

påverkar om mobbning uppstår eller ej. Här ser man att det är organisationen och hur barn 

konstruerar sina relationer inom organisationen som påverkar mobbningsutfallet. I början av 

2000-talet tar Bliding (2004) i sin forskning upp barnens relationsarbete inom institutionerna 

där de i utesluter och innesluter varandra på olika vis.  Hon ser mobbningsproblematiken ur 

ett sociokulturellt perspektiv och menar att miljön spelar stor roll i hur relationer formas 

barnen emellan. Hon kritiserar den psykologiska forskning där de vill visa på att social 

uteslutning av ett barn beror på individens personlighetsdrag. Hon har däremot en syn på 

uteslutning som att det beror på de olika kulturella och sociala gemenskaper barnet ingår i. 

Under den här tidsperioden problematiserar Hägglund (2007) den normbildning som kan 

bildas inom organisationer och som i värsta fall kan ”tillåta” mobbing och att det dessutom 

kan ses som om den mobbade ”förtjänar” det. Inom organisationen kan det bli så vanligt att 

ett barn mobbas att det dessutom riskerar att ses som något normalt. För att komma åt 

problematiken kring den negativa normbildning använder sig skolorna av olika 

antimobbningsprogram som redskap.  

 

Ett antimobbningsprogram som bygger på den sociokulturella teorin är ”Friends”. Stiftelsen 

grundades 1997 av Sara Damber (Skolverket, 2009). Kamratstödjare är en grundbult i 

programmet och består av elever som är valda av klasskamraterna eller läraren själv. 

Kamratstödjarna ses som en betydelsefull resurs i arbetet mot mobbning men ska enligt 

Friends inte ha huvudansvaret, utan detta ska alltid ligga på de vuxna. Friends är ett 

förebyggande antimobbningsprogram som använder sig av en samtalsmodell där syftet är att 

förändra mobbarens beteende. Samtalen bygger på information från Kamratstödjarna, den 

mobbade och från övriga på skolan och följs upp vid flertal tillfällen framåt. Inför det första 

samtalet är mobbaren oförberedd, viket enligt Friends skapar ett mer ärligt samtal då 

mobbaren inte hunnit förbereda sig med bortförklaringar och lögner (Skolverket, 2009). 

Friends definition på mobbning innebär ”att systematiskt och under en längre tid utsätta en 

person för en typ av kränkningar” (Skolverket, 2009, s. 110). Även Friends anser att det ska 

ingå en maktobalans med ett svagare offer och en aggressiv förövare för att det ska definieras 

som mobbning. Friends definition av mobbning och trakasserier består av fyra olika former, 

den psykiska, den fysiska, den verbala och den elektroniska. Orsakerna Friends diskuterar 

gällande uppkomsten till mobbning och trakasserier förklaras utifrån individ-, organisations- 

och gruppnivå (Skolverket, 2009). Här kan man se att Friends bygger på den sociokulturella 

teorin då man ser skolans organisation, ledarskapet och den sociala miljön som huvudorsaker 

till mobbning och trakasserier. Skolverket (2009) ställer sig kritisk till kamratstödjarna då de 

kan ses som kamratuppfostrare och kontrollanter av de övriga eleverna. Friends vetenskapliga 

förankring anses också svag av Skolverket. De menar att Friends inte har några vetenskapliga 

belägg för deras metod mot mobbning. Begreppet ”Kränkning” har under 2000-talet etablerat 

sig inom mobbningsteorierna och det finns en viss konkurrens mellan begreppen ”Kränkning” 

och ”Mobbning”. Innebörden av begreppet kränkning består av en individs upplevelser medan 

innebörden av begreppet mobbning innebär ett visst handlingsmönster. 

 

Mobbning som ett juridiskt fenomen 
Slutligen har vi kommit fram till den syn på mobbning som framförallt ses ur ett juridiskt 

perspektiv i vilket lagar och regler väger tungt. Redan under 1980-talet har mobbning 

framhävts i olika lagtexter, läroplaner och styrdokument, detta skedde framför allt under 

1990- och 2000-talet (Skolverket, 2009). Skolornas mobbningsarbete omformades från att ha 

varit skolornas angelägenheter under 1980-talet till att bli ett mer övergripande intresse 

(Nordgren, 2009). År 1989 tog kommunerna över ansvaret för skolan, vilket innebar att 

myndigheterna visade ett större intresse för verksamheternas arbete. I och med detta sågs även 
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mobbningen ur ett nytt perspektiv, det juridiska perspektivet (a.a.). Skolorna fick press på sig 

av myndigheterna inom kommunerna att årligen kunna uppvisa antimobbningsplaner. Det 

blev allt vanligare att den som mobbade blev polisanmäld (Skolverket, 2009). Under den här 

tiden, närmare bestämt 1993, tillkom ett tillägg i skollagen som innebar att alla vuxna inom 

skolan hade skyldighet att försöka motverka kränkande behandling (a.a.). Skolorna fick 

dessutom press på sig av myndigheterna inom kommunerna att kunna uppvisa 

antimobbningsplaner årligen (Nordgren, 2009).  Enligt dagens skollag har kraven ökat 

ytterligare på att skolorna. Detta genom att de varje år har skyldighet att uppvisa en 

likabehandlingsplan.  

 
”8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder 

som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen 

ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras 

under det kommande året. En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska 

tas in i efterföljande års plan” (Skollagen, kap. 6, 8§. SFS 2010:800).  
 

Nordgren (2009) tar upp att under 1990-talets början ”försvann” begreppet mobbning 

nästintill, istället ingick det som en del av begreppet kränkning. Begreppen mobbning och 

rasism kom därmed att ses som varianter av den kränkande behandlingen. 

 

På 1980-talet har åtgärdsprogrammets placering i skolan blivit en av de centrala delarna och 

idag är skollagen skärpt ifråga om skolans skyldigheter kring kränkningar och mobbning. En 

marknad för färdiga värdegrundspaket med färdigt material växte fram i slutet av 1900-talet 

(Skolverket, 2002). Antimobbningsprogrammens blygsamma resultat när det handlar om att 

minska mobbningen på skolorna är något Rigby (2004) lyfter fram som tänkvärt. Hans 

förklaring är att mobbning är ett komplext fenomen då det är många olika faktorer som 

påverkar. Granström (2007) menar att det visserligen finns en mängd olika metoder som är 

utformade att användas som verktyg mot olika former av mobbning. Något han lyfter fram 

som en bra metod är vuxna som en god förebild då de visar sitt tydliga ställningstagande och 

aktiva ingripande i utsatta situationer. Åhs (1998) menar att samtalsteknik är ett utmärkt 

verktyg i mobbningsarbetet. Med hjälp av involveringspedagogikens metod i ett 

mobbningssamtal samlas information in från andra källor än mobbaren och den mobbade 

själv. Mobbingsamtalet sker stegvis efter en utformad mall där olika steg i samtalet tas upp. 

Det kan handla om gruppsamtal, kontraktsskrivning och uppföljningsmöte. Han tar även upp 

betydelsen av lärarnas inställning till mobbaren inom involveringspedagogiken. Lärarens 

grundsyn på mobbaren ska, vid användandet av mobbingsamtalet som metod, innefatta att 

även mobbaren själv tar skada av mobbningen i sin personliga utveckling. 

 

Som vi nu redogjort för finns en mängd forskning kring fenomenet mobbning sett ur olika 

perspektiv, men när det gäller forskningen sett ur barns perspektiv finner vi brister. Därav vårt 

val av studie för att på så vis kunna bidra till forskningen om mobbning, sett ur barns 

perspektiv.  

  



 

13 

 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med vår studie är att undersöka barns uppfattningar kring fenomenet mobbning, varför 

det uppstår och hur man kan stävja det. 

 

För att nå ett resultat till syftet med vår studie använder vi oss av följande frågeställningar: 

 

 Hur definierar barn fenomenet mobbning? 

 Vilka uppfattningar har barn angående orsakerna till varför mobbning uppstår? 

 Vilka uppfattningar har barnen angående vuxnas arbete mot mobbning? 

 Vilka uppfattningar har barn om hur arbetet mot mobbning bör utformas? 

 

Metod  
I detta kapitel kommer vi belysa vårt val av metod och vilken forskningsansats studien bygger 

på. Vi tar därefter upp mer detaljerat kring intervju- och enkätmetoden. Enkät är vår definition 

av det frågeformulär, innehållande tre öppna frågor, vi valt att använda i vår studie. I vårt 

”urval och population” beskriver vi vårt val av skolor och deltagande barn till studien. Vi 

beskriver sedan vårt tillvägagångssätt då vi genomfört vår studie och bearbetningen av det 

empiriska materialet. Sist i kapitlet beskrivs de etiska aspekterna. 

 

Fenomenografisk metod 
Fenomenografin är en kvalitativ metod där forskningsansatsens huvudsyfte, enligt 

Alexandersson (1994) och Larsson (1986), är att ta reda på hur människor uppfattar ett visst 

fenomen, objekt eller en specifik företeelse. Fenomenografin innebär i grunden att den 

”beskriver det som visar sig” (Alexandersson, 1994, s. 112) för den enskilda människan. Att 

metoden är kvalitativ betyder att den riktar sitt intresse mot hur individen tolkar och formar 

sin verklighet. Man försöker även gestalta, karakterisera och beskriva egenskaperna hos något 

(Backman, 2008; Larsson, 1986). Den fenomenografiska teorin inriktar sig på att beskriva 

människors förståelse av olika fenomen som finns i ens omvärld. Dess utgångspunkt är att alla 

människor uppfattar företeelser i världen runt omkring sig på olika sätt men att det bara finns 

ett begränsat antal olika sätt som företeelserna kan uppfattas på. En uppfattning innebär ett 

sätt att förstå eller erfara något (Dahlgren & Johansson, 2009). Larsson (1986) tar upp första 

och andra ordningens perspektiv där den första ordningens perspektiv handlar om fakta och 

vad som utifrån kan observeras. Andra ordningens perspektiv beskrivs som att man tar reda på 

hur något upplevs och ter sig för en person. Enligt honom är det inte fråga om vad som är sant 

eller falskt i detta fall, det handlar istället om vad som studeras. Alexandersson (1994) 

poängterar att ”uppfattning” är det begreppet som är det mest betydande inom 

fenomenografin. Variationen i människors uppfattningar om ett visst fenomen är en av 

fenomenografins byggstenar. Uppfattning är ett begrepp som är centralt även för oss i vår 

studie, vilket vi definierar på samma sätt som nämnda forskare. Genomgående i vår studie är 

barnens uppfattningar kring fenomenet mobbning. Sammanfattningsvis karakteriseras 

fenomenografin som att man vill beskriva hur ett specifikt fenomen uppfattas av olika 

människor. Man söker innebörden i stället för sambanden, förklaringen eller frekvensen 

(Larsson, 1986).  

 

I en fenomenografisk metod tillfrågas ett antal personer om sina uppfattningar kring ett visst 

fenomen eller en företeelse. I och med detta framkommer olika sätt att förstå denna företeelse 

på att bli synliga (Dahlgren & Johansson, 2009). Det man söker i det empiriska materialet 

som samlats in är de variationer av uppfattningar som framkommer, vilka ses som intressanta 

vad gäller den fenomenografiska ansatsen (Alexandersson, 1994). Larsson (1986) menar att 



 

14 

 

den fenomenografiska metodansatsen beskriver hur något framstår för den tillfrågade, inte hur 

något egentligen är. Vår studie bygger inte på vad mobbning ”egentligen” är. Däremot bygger 

studien på barns uppfattningar kring fenomenet mobbning, det vill säga andra ordningens 

perspektiv, vad är mobbning för dem? Deras uppfattningar behöver inte alls vara samma som 

de vi vuxna har. I och med att vår studie grundar sig i barns olika uppfattningar kring 

fenomenet mobbning anser vi att en fenomenografisk kvalitativ forskningsansats är relevant i 

vår undersökning. 

 

Genomförande  
Urval och population 

Vi vill i vår studie ta reda på barns uppfattningar kring fenomenet mobbning. Vi valde ut två 

kommuner i Västsverige och gjorde ett urval på fem skolor, tre skolor i stadsmiljö och två på 

landsbygden.  För att avgränsa vår studie så den inte blir alltför stor vände vi oss till barn i 10-

årsåldern. Ytterligare en avgränsning gjordes då barnen dessutom skulle vara inskrivna inom 

fritidshemmet. Detta resulterade i en grupp på 55 barn. Enligt Alexandersson (1994) ska 

urvalet i en fenomenografisk forskningsansats bestå av personer med olika erfarenheter och 

bakgrunder där olika faktorer skiljer sig åt. De faktorer som vårt urval åt består av flera 

skolor, olika kön, stadsmiljö och landsbygdsmiljö, vilka vi anser spelar in i utfallet av 

studiens resultat. Inledningsvis tog vi mailkontakt med skolornas rektorer (se bilaga 1). Fyra 

av fem rektorer samtyckte då till att medverka i studien och vidarebefordrade dessutom vår 

förfrågan till fritidshemmens personal. Vår tanke var att utföra intervju- och enkätstudien 

inom fritidhemmens ramar i och med att verksamhetens tid inte är lika lektionsbunden som 

skolans tid. Fritidspersonalen visade sig vara positiva till studiens syfte och åtog sig också att 

dela ut föräldrabreven till alla tioåringar inom verksamheterna (se bilaga 2). Vi lämnade 

personligen föräldrabreven till berörda fritidhem, för att på så vis få tillfälle att bekanta oss 

med personal och till viss del även med barnen. Då vi träffade personalen tydliggjorde vi för 

dem och barnen hur vi slumpvis kommer att plocka ut två grupper med tre barn i varje. Detta 

tydliggjordes för att inte missförstånd skulle ske om hur det slutgiltiga urvalet till 

intervjugrupperna skulle gå till.  

 

Sammanlagt delade vi ut 55 föräldrabrev med förfrågan om barnets deltagande i studien, då 

vårdnadshavares godkännande är ett krav eftersom barnen inte är myndiga (Johansson och 

Svedner, 2006). Föräldrabrevet innehöll ett datum när påskriften senast skulle vara inlämnad, 

vilket var i god tid innan intervjutillfällena. Vi fick tillbaka 29 skriftligt godkända 

föräldrabrev fördelat på de fyra fritidshemmen. Ett föräldrabrev valde vi bort från urvalet med 

anledning av att barnet själv inte ville delta i studien. Därefter drog vi slumpvis sex barn från 

varje fritidshem som slumpvis delades in i två grupper med tre barn i varje. På en av de fyra 

verksamheterna var det endast fem barn där vårdnadshavarna samtyckt till barnets deltagande 

vilket gjorde att grupperna fördelades på två och tre barn. Efter det att barnen grupperats 

valde vi att kontakta berörda rektorer och personal per telefon. Detta för att komma överens 

om när det fanns möjlighet för dem att ta emot oss. Vi fick då information om vilken lokal vi 

kunde använda till våra enkät- och intervjuträffar med barnen. Vi blev tilldelade lokaler inom 

skolan och fritidshemmen. Intervju- och enkättillfällena utfördes under skolans och 

fritidshemmets tidsramar. Vi genomförde utifrån dessa förbokade tider intervju- och 

enkättillfällena under en period på två veckor.  

 

Inläsning av material och utformande av enkätfrågor och intervjuguide 

Under hela arbetets gång har vi läst in en stor mängd litteratur, både böcker, artiklar och 

avhandlingar, för att på så vis få till oss så mycket information som möjligt inom ämnet inför 

intervju- och enkättillfällena. Kvale och Brinkmann (2009) menar att bekantskap med temat 
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är av vikt för att frågorna ska bli relevanta. Vi förde även stödanteckningar, gjorde läsloggar 

och markerade med lappar, för att underlätta i arbetet vad gäller allt skrivande där forskning 

och referenser är av stor vikt. Efter att intervju- och enkättillfällena genomförts läste vi in oss 

ytterligare, då med fokus på det barnen talat om för att fördjupa våra kunskaper inom ämnet. 

 

Vi använder oss av intervjuer och enkäter som metod för att på så vis få barnens perspektiv på 

fenomenet mobbning. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att intervjusamtal 

är ett bra redskap för att ta intervjupersonernas perspektiv och för att synliggöra och få 

förståelse för barnens livsvärldar. Dessa samtal kan öppna upp till förståelse i hur barn 

uppfattar fenomen intervjun tar upp (Bjørndal, 2005; Larsson, 1986). Vi har valt en kvalitativ 

metodansats till vår studie för att få så utförliga svar som möjligt på de frågeställningar vi har 

till vårt syfte. Kvalitativ intervjumetod är något Starrin och Renck (1996) beskriver som en 

metod för att ta reda på, förstå och lista ut karaktären eller egenskapen hos något, exempelvis 

som i vårt fall gällande mobbning. Intervjuer med en fenomenografisk ansats är, enligt 

Dahlgren och Johansson (2009), halvstrukturerade och tematiska. Bjørndal (2005) och 

Larsson (1986) däremot beskriver dem som ostrukturerade samtal som kan se ut att vara löst 

konstruerade men som under ytan i själva verket är fast strukturerade. Ofta kombinerar man 

intervjuer med enkäter då vissa frågor anses vara alltför känsliga för att ställas under en 

gruppintervju (Trost & Hultåker, 2007). Frågorna skulle exempelvis kunna resultera i att 

någon i gruppen upplever kränkning eller obehag. För att få svar på den frågeställning i vår 

studie som berör ”orsakerna till mobbning” behövdes svar på frågor som kan upplevas som 

känsliga av barnen. Detta är anledningen till att vi valt att använda oss av anonyma enkäter. 

Eftersom vi i enkäten ville urskilja deras tankar, funderingar och åsikter valde vi att göra en 

kvalitativ enkät. Kvalitativ blir den i och med att den inte innehåller några siffror eller mäter 

något, enkäten innehåller öppna frågor i vilka barnen ska göra egna beskrivningar (Trost & 

Hultåker, 2007). 

 

Då vi formade våra frågor till intervjuerna och enkäterna utgick vi från våra frågeställningar 

och skrev först ner en mängd olika frågor. Därefter strök vi några av frågorna, skrev om några 

och behöll några som de var. Viktigt är frågornas utformning för att få fram de tillfrågades 

uppfattningar kring ett visst fenomen (Dahlgren & Johansson, 2009). Vi placerade därefter 

övervägande delen av frågorna i vår intervjumall och fyra av dem, där orsaken var i fokus, i 

vår enkät. En intervjumall bör enligt Dahlgren och Johansson (2009) innehålla ett mindre 

antal frågor som ska vägleda intervjuaren i samtalet.  Frågorna ska sorteras efter de olika 

temana som intervjun ska beröra och dialogen kommer då inte vara beroende av frågornas 

ordningsföljd. Den kommer istället vara mer beroende av de svar deltagarna i intervjun ger. I 

vår studie består temana av våra frågeställningar till syftet. Då vi skapade vår intervjumall 

fick vi också inspiration från Kvale och Brinkmann (2009) som visar en tabell på hur en 

intervjumall skulle kunna se ut. Enkäten till barnen valde vi att ha anonym då detta ökar 

möjligheterna till att få mer uppriktiga svar av barnen vad gäller de känsliga frågorna 

(Bjørndal, 2005). Genom att även formulera frågorna med öppna svarsalternativ, kan vi lättare 

få fram barnens tankar och uppfattningar kring orsakerna till mobbning. Samtidigt som den 

öppna enkätformen bidrar till en mer nyanserad information av barnens tankar kan den också 

ge ett sämre resultat. Det kan även bli svårt att analysera svaren om barnet inte förstår 

innebörden av frågorna (Bjørndal, 2005; Trost & Hultåker, 2007). Anledningen till att vi 

valde öppna frågor var för att barnen själva skulle svara det de tyckte, vi ville inte binda upp 

dem till på förhand givna svar och på det viset kanske begränsa dem. Enkäten innehöll till en 

början fyra frågor där varje fråga placerades på ett eget blad. På detta vis fanns det stor plats 

att skriva på för dem som ville, även om detta inte var något tvång, vilket vi också 

informerade barnen om. Genom att frågorna är öppna kan vi få möjlighet att ta del av en 
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mängd olika svar.  Trots och Hultåker (2007) tar även upp problematiken med de öppna 

frågorna som ger en låg standardisering eftersom dessa omformas och påverkas av de 

intervjuade och de svar dessa ger. Detta är ett reliabilitetsproblem som man måste vara väl 

medveten om.  Gällande intervjuerna i en kvalitativ studie så är slumpinflytelser sådant som 

den skickliga intervjuaren noterar och registrerar eftersom både felsägningar och 

missuppfattningar är delar av informationen som kan användas senare i analysen. Vi ställer 

oss frågan om det verkligen ska ses som felsägningar eller missuppfattningar, det beror ju på 

hur de tolkar våra frågor vilket innebär att det inte behöver vara felsägning eller 

missuppfattning från barnens sida.  Även våra tolkningar av barnens svar kan innebära 

missuppfattningar utifrån vårt perspektiv. Vi kan med andra ord inte ta barnens perspektiv till 

fullo då vi inte kan ta oss ur vår egen kropp och in i deras (Johansson, 2003).  

 

För att säkerställa kvalitén på våra enkätfrågor och vår intervjumanual arrangerade vi en 

pilotintervju med två pojkar, födda 2001 och 2002, innan de riktiga enkät- och 

intervjutillfällena ägde rum. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) lyfter fram 

provintervjun som en bra metod för att ta reda på hur barn uppfattar frågorna. Intervju- och 

enkättillfället med de två pojkarna ägde rum i en trygg hemmamiljö och barnen fick där 

information om intervjuns och enkätens syfte. Vi valde även att spela in intervjun med hjälp 

av en Mp3-spelare för att på så vis också pröva den tekniska delen inför de kommande 

tillfällena. Vi ansåg det betydelsefullt att utföra ett ljudprov för att säkerställa att vi kunde 

höra barnens svar tydligt i Mp3:ns högtalare, för att möjliggöra transkribering av alla 

intervjutillfällen.  Intervjufrågorna fungerade bra och vi valde att behålla intervjuguiden i sin 

ursprungliga form (se bilaga 3). Däremot var det en av enkätfrågorna som pojkarna hade 

svårigheter att besvara. De upplevde frågorna mycket lika varandra men en av dem förvirrade 

ytterligare. Det gällde frågan ”När uppstår mobbning?” som vi kände att det var svårt att 

förklara vår tanke bakom. Frågan kändes inte heller relevant i vår undersökning då den inte 

riktade sig till någon av våra frågeställningar. Vi bestämde oss därför att ta bort frågan från 

enkäten och kvar blev tre frågor (se bilaga 4). Vi kände att vi inte ville förklara enkätfrågorna 

för ingående då våra förklaringar troligen skulle färga av sig på barnens svar. 

  

Intervju- och enkättillfällena med barngrupperna 

Intervju och enkätundersökningen utspelade sig både inom ramen för skolans verksamhet och 

inom fritidshemmen, alla i de lokaler som vi fått tilldelat oss av personalen på de olika 

skolorna. Vi spelade in samtalen på en Mp3 för att lättare kunna fokusera på barnen och visa 

oss engagerade och verkligt intresserade av deras utsagor och det blev lättare att ställa 

följdfrågor eller be dem förklara och berätta mer. Inspelningen gör också att vi med lätthet 

kan transkribera hela den inspelade intervjun. Det skapar även stora fördelar när det gäller att 

kartlägga och utläsa mönster i den efterföljande analysen av intervjutillfället (Bjørndal, 2005; 

Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). Varje intervju och enkättillfälle tog ungefär en 

timme. Vi valde att börja alla gruppträffar med att servera fika för att ”lätta upp stämningen”. 

Till en början var det vissa barn som var nervösa över att bli inspelade men denna nervositet 

försvann snabbt och de talade som om Mp3:n inte fanns. Vi ville skapa en känsla för barnen 

att det de sa var viktigt, att vi tog dem på fullt allvar, att de själva var betydelsefulla och 

behövdes för att vi skulle kunna genomföra vår studie. Därefter påbörjade vi intervjufrågorna. 

I en fenomenografisk forskningsansats är det viktigt att få så uttömmande och rikliga svar 

som möjligt och för att få det använde vi oss av tekniken ”Probing”. Enligt Dahlgren och 

Johansson (2009) innebär ”Probing” att man ställer följdfrågor av typen ”kan du förklara lite 

mer?” eller ”hur tänker du då?”. ”Probing” menar de även kan vara av icke-verbalt slag.  Ett 

exempel är att intervjuaren nickar eller ”hummar” för att visa att denne är intresserad, lyssnar 

och är bered på en fortsättning från den svarande. Eftersom vi vill ha så uttömmande svar som 
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möjligt av barnen är ”Probing” av stor vikt för oss. Vi menar också att den svarande 

uppmuntras att fortsätta sitt berättande och att denne kan känna sig viktig då vi visar intresse 

och engagemang för det den säger. Även Bjørndal (2005) lyfter fram ett aktivt lyssnande, 

ögonkontakt och att nicka jakande som ett redskap till att stimulera den svarande till ett aktivt 

samtal. 

 

Efter att vi gått igenom alla intervjufrågor gjorde vi ett avbrott med enkätfrågorna för att 

därefter ställa några av intervjufrågorna ytterligare en gång. På det här viset kunde vi 

upptäcka om barnens svar förändrats eller om de stämde överens med de tidigare svaren. I och 

med detta tillvägagångssätt säkerställer vi validiteten av vår studie då vi utgår från tre olika 

”positioner”, de tre delarna i gruppträffen. Vi kan härigenom se om de olika ”positionerna” 

ger samma eller olika svar av barnen. Larsson (1994) menar att denna teknik kallas 

triangulering och säkerställer studiens reliabilitet då den visar på samstämmighet i 

informanternas svar utifrån de tre positionerna. Det innebär dock inte att de olika positionerna 

måste ge likadana svar för att ses som trovärdiga. Det är tekniken i sig som stärker validiteten 

av studien då ett specifikt fenomen kan ses från olika positioner.  Svensson (1996) tar upp en 

alternativform av triangulering. Detta innebär att den intervjuade svarar på samma fråga flera 

gånger genom att frågan ställs utifrån flera ingångar, vid olika tillfällen. Även här stärks 

validiteten av studien då informantens svar av de olika ingångarna blir samstämmiga. 

 

Under intervju- och enkätundersökningen fick vi en mängd svar och några barn hade egna 

idéer på hur arbetet mot mobbning kunde utföras. Det märktes stor skillnad gällande hur 

mycket svar och vilka svar vi fick från de olika grupperna. Vissa grupper sa knappt något 

medan andra grupper talade så mycket att det blev svårt och tidskrävande när vi senare skulle 

transkribera intervjun. Bjørndal (2005) menar att en nackdel med intervjumetoden är att det är 

tidskrävande både vad gäller förberedelser, genomförande och bearbetning. Han fortsätter 

med att även enkäter har en nackdel i och med att frågorna kan tolkas så olika av olika 

individer, vilket kan försvåra ytterligare i analysen av denne. För att inga missförstånd skulle 

ske beträffande enkätfrågornas innebörder valde vi att läsa upp dessa muntligt tillsammans 

med barnen och frågade dem om de hade några funderingar kring vad frågorna innebar. Några 

av de funderingar som då dök upp var innebörden av ordet ”uppstår” i frågeställningen ”hur 

mobbning uppstår”, vilket vi förklarade som hur mobbning startar eller börjar. Vi gick 

däremot inte in närmare på frågornas innebörd för att inte påverka barnens svar. Vi funderade 

över om resultatet hade blivit annorlunda, vad gäller de tysta grupperna, om vi samtalat mer 

med lärarna som känner barnen för att få andra gruppkonstellationer. Dock vill vi poängtera 

risken för att barnen skulle känna sig utpekade om de blev valda eller orättvist behandlade om 

de inte blev valda. De slumpvisa urvalen gjorde istället att de som ville och hade fått 

medgivande till att delta i studien blev utvalda på lika villkor. 

 

Bearbetning av data 

I och med att det är en fenomenografisk metodansats vi använder bestämde vi oss för att följa 

Dahlgrens och Johanssons (2009) sju steg i en fenomenografisk analysmodell för att på så vis 

höja validiteten i vår analys. Bearbetningen började med att vi efter varje enkät- och 

intervjutillfälle transkriberade dessa ordagrant. I transkriberingen valde vi dock att inte skriva 

med de stavfel barnen skrivit och vi skrev ut orden från intervjutillfällena i sin helhet. 

Exempelvis valde vi att transkribera nåt till något etc. detta gör de transkriberade texterna 

lättare att förstå för läsaren. De felsägningar och språkliga misstag som kan ske riskerar att ta 

uppmärksamheten från innehållet i det barnen säger och skriver (Halldén, 2003). Dessa skrev 

vi sedan ut för att kunna ha dem i pappersform framför oss. Det blev slutligen 56 

transkriberade sidor i A4-format av alla intervjuer tillsammans. Vi läste därefter igenom allt 
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vårt insamlade material om och om igen. Samtidigt förde vi anteckningar i intervjuerna och 

enkäterna för att på så vis finna stycken, passager, i dem som vi därefter grupperade inom 

olika teman. Vissa passager kunde vi placera under flera teman. Vi använde oss av 

överstrykningspennor i olika färger för att synliggöra vilket eller vilka teman de olika 

passagerna ingår i. Därefter delade vi in dessa i olika kategorier för att finna mönster och 

utstickande kommentarer eller skrifter av barnen. Då en kvalitativ undersökning analyseras 

urskiljs mönster genom de kategorier som framkommer (Trost & Hultåker, 2007). Vi 

namngav våra kategorier för att skilja dem åt och gick igenom dem återigen för att dessa 

skulle ”sätta sig”. I vår studie skulle en kategori under temat ”Orsaker till mobbning” kunna 

bestå av ”att mobbaren vill vara cool”. Våra tolkningar av enkäterna görs utifrån en 

fenomenografisk forskningsansats, i och med att det är barnens uppfattningar kring vilka 

orsakerna är till att mobbning uppstår. För att synliggöra de kategorier vi funnit använde vi 

oss här av tunnare tuschpennor i olika färger. På det viset behövde vi inte klippa isär 

intervjuerna och enkäterna utan istället ha dem kvar i sin helhet. Våra transkriberade 

intervjuer och enkäter blev därmed mycket färgglada. Det sista vi gjorde i vårt analysarbete 

var att kontrastera de olika kategorierna mot varandra för att se om flera passager kunde 

placeras inom samma kategori. På det här viset skapas ett uttömmande av vad man kan få ut 

av en kategori (Dahlgren & Johansson, 2009). För att få en helhetssyn på hela vårt empiriska 

material utformade vi ett schema med hjälp av datorn där vi lätt kunde se vilka kategorier som 

hörde till vilka teman. De teman vi utgått ifrån består i grunden av våra frågeställningar till 

studien. Då vi nådde slutfasen av vårt resultat- och analysarbete valde vi att skriva in våra 

perspektiv, tidigare och aktuell forskning samt våra egna analytiska tankar direkt kopplade till 

våra kategorier såsom Dahlgren och Johansson föreslår. Vi använder oss dock inte av den 

fenomenografiska metodansatsen i vårt upplägg av resultatet. Där utgår vi istället från våra 

fyra perspektiv. 

 

Etik 
Begreppet etik har enligt Bjørndal (2005) sitt ursprung utifrån grekiskans ethos där 

innebörden består av individens sätt att handla, dess moraliska inställning och individens 

sedvanor. Enligt författaren var Sokrates (470 f. Kr - 399 f. Kr) grundaren till tankesättet att 

människan kritiskt bör reflektera över sina tänkta handlingar innan de utförs. Bjørndal menar 

vidare att vi använder begreppet etik idag då vi reflekterar över vårt förhållningssätt emot 

andra i olika situationer och kontexter utifrån våra normer och värderingar. 

 

Det grundläggande individskyddskravets fyra huvudkrav som tas upp i Vetenskapsrådet 

(2002) har legat till grund till vår studie. Dessa huvudkrav består av informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

• Informationskravet innebär att forskaren har skyldighet till att informera 

undersökningsdeltagarna om att deras medverkan är frivillig och att de har rätt att 

avbryta sin medverkan när de själva önskar. Informationskravet innebär även att 

undersökningsdeltagarna har tilldelats information om undersökningens syfte och 

innehåll. Detta är särskilt betydelsefullt i vår studie eftersom vi använder oss av 

intervju- och enkätundersökningar med minderåriga barn.  

• Samtyckeskravet innebär att barnets föräldrar eller vårdnadshavare behöver visa sitt 

samtycke till att barnet får delta i studien. Även barnet själv behöver visa sitt samtycke 

till deltagandet. Samtyckeskravet tar även upp att deltagaren får avbryta sin 

medverkan i studien när den själv vill utan att för den skull bli negativt bemött. 
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• Konfidentialitetskravet innebär att undersökningsdeltagarnas identitet inte får röjas 

och ska förvaras utom räckhåll för obehöriga. Konfidentialitetskravet innebär även att 

det är betydelsefullt att ingen utomstående kan avgöra vem exempelvis intervju- och 

enkätsvaren kommer från. 

• Nyttjandekravet innebär att all empiriskt insamlad data endast får användas till den 

aktuella studien (Vetenskapsrådet, 2002). 

 

Det brev som vi sände ut till skolornas rektorer (bilaga 1) innehöll information om studiens 

syfte och genomförandet av intervju- och enkättillfällena så som vi önskade göra på deras 

skolor. Även de föräldrabrev (se bilaga 2) som vi lämnade ut till barnens vårdnadshavare 

innehöll information gällande undersökningen. Föräldrabreven innehöll även information om 

att deltagandet är frivilligt och att barnen hade rätt att avbryta sin medverkan om och när det 

själv önskar. Det fanns även en ifyllnadsdel i föräldrabrevet där de skrev in sitt samtycke till 

barnets deltagande i studien. Vi såg även barnets samtycke till deltagandet som betydelsefullt 

vilket blir synligt då vi valde att ta bort ett barn från urvalet, som själv inte ville delta i 

studien, trots föräldrarnas godkännande. Varken kommunernas, skolornas eller barnens namn 

finns med i studien. Vi använder oss istället av bokstäver och siffror som benämningar, 

exempelvis skola A grupp 1 blir A1. Det empiriska materialet vi samlat in kommer inte att 

användas till annat än vår aktuella studie, vilket vi informerat rektorer, föräldrar och barn om. 
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Resultat 
I detta kapitel kommer vi redogöra för vårt resultat av studien. Vi har delat in kapitlet i fyra 

olika teman utifrån våra frågeställningar. Dessa teman innehåller de kategorier som vi funnit 

då vi analyserat vårt insamlade material, transkriberade enkäter och intervjuer
1
. Vi har i vår 

studie valt att inte precisera barnens kön, då vår studie handlar om barns uppfattningar och 

inte pojkars eller flickors uppfattningar kring fenomenet mobbning.   

 

Barns definition av fenomenet mobbning 
Mobbning kan beskrivas på en mängd olika vis enligt Frånberg och Gill (2009). Under det här 

temat tar vi upp barnens olika förklaringar utifrån deras uppfattningar av vad mobbning är för 

dem.  

 

Barns definition av mobbning 

För att få fram barnens uppfattningar kring fenomenet mobbning bad vi dem berätta hur de 

skulle beskriva mobbning för någon som inte vet vad det är. Genom att de får beskriva 

begreppet mobbning framkommer deras uppfattningar kring fenomenet. På denna fråga blev 

svaren relativt enhetliga mellan grupperna även om de också tar upp olika förklaringar. Något 

som däremot är gemensamt för alla grupperna är att mobbning upplevs som ett upprepat 

negativt beteende mot en specifik individ. Så här beskriver några av barnen fenomenet 

mobbning: 

 
 A1.  

 Barn 1: Öö mobbning är att man inte [Tystnad] att det är nån som håller på att retas 

eller slåss mot en hela tiden och den utfryser den och [Tystnad] inte låter den 

vara med och så får den [Tystnad] och så gör den inte bara en rast 

tillexempel han gör det hela tiden //…// aaa jag tycker inte att om någon 

säger något dumt en gång så är inte det mobbning. 

 

 B1. 

I:  Vad är det som gör att någonting blir mobbning då? [Tystnad] När blir det 

mobbning? 

Barn 2: När någon kanske retar en eller så och så händer det kanske samma sak nästa 

dag och nästa dag igen. 

I: Måste det hända om och om igen för att det ska vara mobbning? 

Barn 2: Ja, annars är det att dom bara retas lite. 

 

 D2.  

 I: Om ni skulle berätta för en kompis vad mobbning är för något. Hur skulle ni 

beskriva det då? 

 Barn1: Typ när man säger väldigt dumma saker, när man säger dumma ord. 

 Barn 2:  Man retar en person gång på gång.  

 I:  Räcker det om man gör det en gång? 

 Barn 1:  Nä. 

 I: Inte? Varför inte det?  

 Barn 1:  Eller jo det kanske räcker en gång. Man kan ju ändå bli väldigt ledsen inuti. 

 I:  Är det mobbning då? 

 Barn 2:  Nä, det är det inte direkt. 

 

                                                 
1
 Gällande intervjuerna gör vi inte skillnad på vem av intervjuarna som frågar eller säger något. Vi definierar oss 

själva som intervjuare vilket betecknas med ett ”I” oavsett vem av oss som säger något. Innan varje citat 

tydliggör vi vilken grupp vi tagit citatet från, exempelvis grupp ”B1” eller ”D2”. Inom dessa grupper betecknas 

barnen som barn 1, barn 2 eller barn 3. 
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Här ser vi att upprepningen av det negativa beteendet är återkommande i de olika intervjuerna 

och något som barnen för fram för att det ska räknas som mobbning. Upprepningen av det 

negativa beteendet anser även en mängd forskare vara ett av kriterierna för att något ska 

räknas som mobbning. Detta är dock inte forskarnas enda kriterier. De menar även att 

mobbningen ska pågå under en viss tid och vara långvarig. Barnen säger att mobbningen ska 

vara upprepad, men när de talar om hur lång tid det ska pågå tar de upp allt från några dagar 

till ”att man retar någon i 42 år” (barn i grupp A2). I intervjuerna framkommer att barnen ser 

på mobbning som att det är då en mobbare utsätter ett mobbningsoffer. Först i enkäterna 

framkommer det att de även anser att flera personer kan mobba en individ. Ett barn i grupp 

D2 beskriver i sin enkät att mobbning ”är en person som retar en annan eller att det är flera 

som retar en och samma person ganska mycket”. Ett barn i grupp B2 tar upp att ”det kan vara 

en som säger en sak till den som blir mobbad och så hänger någon annan på”.  

 

Vi kan utifrån barnens svar se på mobbning från olika perspektiv. Ett av de mest framträdande 

perspektiven är det socialpsykologiska då barnen i enkäterna beskriver att det kan vara flera 

som mobbar en enskild individ. Barnen talar om ”mobben” som en grupp individer som utför 

negativa handlingar mot den utsatte. Det blir också synligt i enkäterna att det är när en person 

börjar reta någon och att andra därefter hänger på. Mobbningen ser vi här som ett 

gruppsykologiskt problem då gruppen utför handlingar utan att egentligen deltagit från början. 

Genom att de ”hänger på någon annan” ser sig gruppdeltagarna inte heller som ansvariga för 

handlingen. En socialpsykologisk förklaringsmodell menar att de enskilda mobbarna inte ser 

sig som just mobbare, de följer bara med på något som de övriga i gruppen tycks anse är rätt, 

då gör de ju inget fel. Gruppmekanismerna påverkar alltså inte bara gruppen utan även 

mobbningssituationerna genom att individerna inom gruppen påverkar varandra. Även utifrån 

den sociokulturella förklaringsmodellen talas det om gruppen (Skolverket, 2002). Dock ser 

man inte individerna i denna utan fokus ligger på den sociala processen som utspelar sig inom 

gruppen, det är inom det sociala som problematiken uppstår.  

 

Känslor  

En kategori som vi upptäckte då barnen beskriver mobbningsfenomenet är att känslor spelar 

en betydande roll, inte bara för den som kan vara utsatt utan för alla barnen. Det framkommer 

klart och tydligt att barnen uppfattar mobbning som att det ”är inte kul” och ”det känns inte 

bra” (Barn 3, A2). Ett barn i grupp A1 menar att ”När jag fick höra att eller när hon prata om 

de så blev jag eller fattade jag att vad hemskt alltså [Tystnad] de var ju väldigt dåligt”. 

Mobbning skapar alltså inte bara negativa känslor hos den som blir utsatt. Även barn som inte 

befinner sig i detta läge upplever negativa känslor då de talar om ämnet, ”det gör ju någon 

ledsen” (C1). Genom dessa utsagor ser vi att barnen kan sätta sig in i hur den utsatte känner. 

Barnen upplever handlingarna som negativa och som att ”mobbning är jobbigt” (A2), 

mobbning är något dåligt oavsett om man är utsatt eller inte. Även om mobbning självklart är 

jobbigt och skapar negativa känslor hos den utsatte menar barnen att även den som mobbar 

kan må dåligt av det: 

 
C1. 

Barn 2:  Det sårar inuti om man mobbar, man mår inte bra inuti sen. 

I: Vem är det som inte mår bra inuti? 

Barn 2:  Den som blir mobbad och så kanske den som har mobbat inte mår bra för det 

den har gjort. Han kanske är ledsen för det den har gjort. 

I: Mobbaren kan alltså också bli ledsen? 

Barn 2: Ja, han får ju inga vänner då ju. 

 

Det är alltså viktigt att inte enbart fokusera på den utsatte utan även se att mobbaren kan må 
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dåligt av situationen. Mobbaren ses här inte enbart som aggressiv eller våldsam, även denna 

person har känslor och kan må dåligt enligt barnen. Detta stämmer inte överens med den 

individualpsykologiska förklaringsmodellen där Olweus (1998, 1999) uttrycker att mobbaren 

är en aggressiv individ. Det som barnen tar upp stämmer mer överens med det 

socialpsykologiska perspektivet ur vilket man ska se mobbaren som en individ med 

skuldkänslor istället för en aggressiv individ.  

 

Vem bestämmer att det är mobbning? 

Vad gäller om det är offret eller mobbaren som bestämmer om det är mobbning eller inte 

svarar barnen lite olika. Några av dem menar att det är offret som bestämmer om och när det 

är mobbning. Ett exempel på detta är utsagan av ett barn i grupp D2 som säger att ” jag tror att 

det är den som blir mobbad som känner om det är mobbning”. Ett barn i grupp B2 anser 

istället att det är mobbaren som avgör om och när det är mobbning: 

 
B2.  
I:  Vem är det som bestämmer att det är mobbning. 

Barn 2:  Jag tror det är dom tuffa. Dom som försöker vara coola. 

I:  Det är dom som gör mobbning? 

Barn 2:  Aaa.  

 //…// 

I:  Men då är det mobbaren som bestämmer att det är mobbning eller var det så 

ni sa? 

Barn 2:  Det tycker jag.  

 

Här kan vi se att känslan är en betydande faktor i vem som bestämmer om det är mobbning 

eller inte. Enligt Olweus (1999) är det den utsatte som bestämmer om handlingarna ska anses 

som mobbning beroende på om denne känner obehag eller inte.  

 

Mobbning och kränkning är samma eller nästan samma sak 

För barnen är det svårt att se skillnad på mobbning och kränkning. De beskriver istället dessa 

begrepp på ungefär samma sätt. För en del barn var kränkning en del av mobbningsbegreppet 

och för några var det ingen skillnad på att kränkas och mobbas medan andra ansåg att det 

fanns en liten skillnad. Så här beskriver några av barnen begreppet kränkning som en del av 

mobbningsbegreppet: 

 
B1. 

I:  Om ni skulle berätta för en kompis vad mobbning är för någonting, hur 

skulle ni beskriva det då?  

Barn 1: Det kan vara att det är några som kränker en annan. Det kan vara flera och 

det kan vara en. 

I: Vad gör man när man kränker? 

Barn 1: Då retas man och är elak mot en och säger dumma saker och sånt.  

 //...// 

I: Kan man göra på något annat sätt än att retas eller säga dumma saker när det 

gäller mobbning? 

Barn 1: Kränka. 

I: Vad innebär kränka nu igen? 

Barn 1: Att man till exempel om det är några stycken som antingen håller på och 

säger fula och dumma saker det kan kallas mobbning eller kränkning när 

några inte är snälla, men om det händer en gång som någon säger något 

dumt. Då är det mer att man bara är elak men om det händer flera gånger kan 

man börja kalla det för mobbning, tycker jag.  
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Här kan vi se att barnen sätter kränkning som en del av mobbningsbegreppet men när vi 

frågade barnen i grupp C2 om det är någon skillnad på att mobbas och att kränkas är de 

överens om att ”Naaee det är samma sak”. Även barnen i grupp B2 menar att det är samma 

sak men de lägger till en liten skillnad på begreppen:  
 

B2. 

I: Är det någon skillnad på att kränka och att mobba? 

Barn 1: Det kan vara att mobba då är man flera och kränka då är man bara en, eller 

något sånt.  

I: Hur funderar ni? 

Barn 2: Det är samma sak tror jag.  

 

Enligt barnen är skillnaden på att mobba och att kränka liten eller obefintlig. I slutet av1990-

talet ingick dessa begrepp i varandra. Därefter kunde man se att mobbningsbegreppet blev en 

del av kränkningsbegreppet som under denna tid användes i större utsträckning än tidigare. 

Skolverket (2009) tar dock upp att det finns en viss skillnad mellan begreppen även om de 

inte beskriver skillnaden så som Barn 1 i intervjugrupp B2 gör. Den skillnaden barnen tar upp 

består av hur många som deltar i mobbningen eller kränkningen. Samtidigt kan vi se att 

barnen använder båda begreppen med samma betydelse då vi frågade vad kränkning innebär 

”Att man till exempel om det är några stycken som antingen håller på och säger fula och 

dumma saker, det kan kallas mobbning eller kränkning när några inte är snälla” (B1). 

Kränkning definieras av Skolverket (2009) som något en individ upplever medan mobbning 

definieras som en viss handling, de menar också att begreppen konkurrerar med varandra. 

Utifrån det juridiska perspektivet sett ingår mobbning som en del av den kränkande 

behandlingen medan andra forskare istället beskriver kränkande behandling som en del av 

mobbningsbegreppet. Med andra ord finns det skilda meningar om vilket begrepp som ska 

ingå i vilket. Tydligt blir ändå att begreppen är delar av varandra precis såsom barnen själva 

tar upp under intervjuerna och i enkäterna.   

 

Direkt mobbning 

Fysisk mobbning 

Den fysiska mobbningen var något som många av barnen talade om både i intervjuerna och i 

enkäterna. Då grupp C1 skulle beskriva mobbning var den fysiska formen det första de tog 

upp. Inom denna form talades det om att sparkas, slåss och knuffas. Dessa svar får vi av 

barnen även efter det att enkäten fyllts i, vilket ökar trovärdigheten hos barnens svar. Under 

intervjuerna finner vi även andra saker som barnen talar om som vi valt att placera under 

denna kategori då både den utsatte och den som mobbar är fysiskt närvarande. Barnen i grupp 

C2 talar om barn som tar något för någon annan och håller detta utom räckhåll för den utsatte: 

 
C2. 

Barn 3: Jaaa [Tystnad] t.ex. vi har ju en å här, putta ner någon där eller så. Men det 

kan ju bli riktigt stort för att. Fast att det bara är en gång. För det är riktigt 

dumt. Eller som slänga någons mössa i en vattenpöl eller så. 

Barn 2: Eller om man tar någons mössa eller så om man är längre än den och 

springer runt med den och håller upp den så inte den andra kan ta den. 

 

Genomgående för stor del av intervjuerna och enkäterna är att mobbning är då någon eller 

några slåss, sparkas eller bråkar med någon. Det är också att inte sluta när någon säger ifrån. 

Härigenom kan vi se att barnen uppfattar mobbning som ganska öppna angrepp mot någon. 

Dessa utsagor stödjer Olweus (1998, 1999) definition av den fysiska mobbningen då även han 

tar upp sparkar och slag som öppna angrepp mot någon annan. Den fysiska formen av 
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mobbning innebär också att ta eller förstöra saker för någon annan och att knuffas eller 

luggas. Dessa kategorier är inte bara en del av forskarnas definition utan även en del av 

barnens uppfattningar av vad mobbning är. Barnens uppfattningar om den fysiska 

mobbningen stämmer alltså överens med hur forskarna beskriver detsamma. Mellan 

mobbaren och den utsatte råder också obalans vad gäller maktförhållandet och styrkan, både 

den fysiska och den psykiska. Den utsatte befinner sig i ett underläge då denne har svårt att 

både försvara och hävda sig gentemot den som mobbar. Detta blir synligt då barnen talar om 

personen som tar mössan för en annan individ som därtill är kortare och har svårt att nå den 

och hamnar i och med detta i fysiskt underläge.   

 

Verbal mobbning 

Den verbala mobbningen är, precis som den fysiska mobbningen, något som barnen talar 

mycket om under intervjuerna och i enkäterna. Då barnen ska definiera mobbning är den 

verbala formen den vanligaste förklaringen. Detta kan enligt dem innebära att man säger 

dumma saker eller kallar någon för något dumt, dessa handlingar är något som utförs hela 

tiden. Två barn i grupp A2 som båda har glasögon talar om att kallas för saker och säger bland 

annat ”jag som har glasögon kan en i min klass kalla mig för glasögonorm. Det är inte kul. 

Det känns inte bra” ” mmm, det är jobbigt”. Detta är ett exempel som är vanligt 

förekommande och som även är ett kränkande uttalande om någons utseende. Den verbala 

formen av mobbning används dock inte enbart för att kalla någon för saker eller för att reta 

någon. Det framkommer också att denna form kan användas för att utesluta någon från leken. 

Detta kan ske genom olika utsagor och ett exempel är, enligt ett barn i grupp A1, att säga 

”Varför ska han vara med? [Tystnad] Nej jag vill inte ha han i mitt lag”. Ett annat exempel är 

att säga ”nej du får inte vara med att spela för du är inte bra” (Enkät, grupp A2). Ytterligare en 

form av verbal mobbing som ett barn i grupp A1 tar upp är” att man kan typ bli hotad och så 

här”. Då detta barn talade om hotelser tog hon samtidigt upp uteslutning som följd vilket vi 

kommer tala om i den ”indirekta mobbningen”. Hot som en variant av mobbning tog även 

barnen i grupp C1 upp och säger att ”Man kan hota någon att imorgon får du stryk o sånt” ” 

Mm, man håller på o hotar”. 

 

Att kalla någon för öknamn är något av de vanligaste sätten att bli retad på. Att bli retad är i 

sin tur ett mycket vanligt sätt att bli kränkt på och kreativiteten vad gäller retningarna är stor. 

Om dessa retningar upprepas utvecklas handlingarna till mobbning. Verbal mobbning 

innefattar kränkande kommentarer om utseendet som öknamn, vilka även ses som psykiska 

övergrepp. Det är inte enbart barnen som talar om retningar som en del av den verbala 

mobbningen. Detta gör även Osbeck, Holm och Wernersson (2003) men de menar också att 

retning kan uttrycka sig på ett fysiskt vis. Den fysiska formen av retningen är dock inget som 

barnen lyfter fram, för dem innebär retning något som sker verbalt. I det som barnen tar upp 

som hotelser om våld och våldshandlingar i sina utsagor blir den maktobalans som forskarna 

talar om synlig. Obalansen kan enligt Olweus (1998) och Rigby (2004) gälla såväl den fysiska 

styrkan som den psykiska, vilket gör att den utsatte hamnar i ett underläge och kan utsättas för 

mobbningen och hotelserna. Hade det rått en balans mellan individerna, i exemplet ovan, 

torde inte hoten ha samma effekt som i en mobbningssituation. Inom det socialpsykologiska 

perspektivet tas samtalet upp som en central del i hur individer formas och formar sin status 

inom gruppen. Barnen kan alltså genom att hota eller verbalt mobba och trycka ner någon 

annan höja sin status medan den utsattes status påverkas till det sämre.  

 

Indirekt mobbning 

Även den indirekta formen av mobbning kan ta sig olika uttryck. Denna form är dock mer 

svårgripbar i och med att den inte sker direkt mot en person. Den är inte lika synlig som den 
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direkta mobbningen. Denna form av mobbning anses även, enligt Rigby (2004), vara mer 

förödande än den direkta mobbningen. Att den indirekta mobbningen skulle vara värre än den 

direkta är dock inget som barnen tar upp under våra träffar. Det framkommer istället att 

mobbningen är lika hemsk oavsett hur den yttrar sig. Detta är istället i samma linje som 

Smiths och Sharps (1996) tankar kring vad indirekt och direkt mobbning innebär för den 

utsatte. Barnen benämner under träffarna olika sätt som den indirekta mobbningen kan visa 

sig på, de benämner dock inte detta som just indirekt mobbning så som vi gör.  

 

Baktal och ryktesspridning 

Bland annat talas det om att prata bakom ryggen på någon annan, vilket ses som en verbal 

indirekt mobbningshandling då detta inte sker direkt till den utsatte. Att prata bakom ryggen 

på någon behöver dock inte innebära att den utsatte inte är medveten om det:  

 
 A2. 

I:  Finns det något annat sätt som mobbing kan gå till på? 

Barn 2:  Mm, om man står i en klunga och pratar om något och det kommer någon 

som går förbi och då kanske de bara tystnar.  

Barn 1:  Då vet man att det är den dom pratar om. 

Barn 2:  Då vet man att de säger något elakt eller dumt mot den som går förbi. 

 

Här diskuterar de om några som pratar bakom ryggen på den som är utsatt. Dock är denna 

person inte omedveten om detta utan förstår vad de gör genom att ”klungan” bara tystnar då 

denne går förbi. Den som utsätts för denna form av mobbning säger, enligt barnen, inte heller 

ifrån för den tror inte att det är någon idé. Barnen talar också om att mobbning kan vara att 

hitta på och berätta saker om en person som inte är sanna. Att vara utsatt för mobbning är 

också då en eller flera personer går runt och säger dumma saker om någon. Utifrån ett 

socialpsykologiskt perspektiv ser vi att gruppen och dess dynamik spelar en betydande roll i 

barnens handlande. I och med att gruppen nämns som ”dom” kan vi se att den enskilda 

individen inom gruppen ”försvinner”, såsom Carle (2005) nämner, och att gruppen istället 

benämns som en hop.  Inom denna förklaringsmodell ses språket som något centralt vilket det 

även är i situationer då ryktesspridning och baktal sker. Inom det sociokulturella perspektivet 

lär vi oss hur vi ska bete oss genom att iaktta och agera såsom vår omgivning uppmuntrar och 

tillåter (Säljö, 2000). Vår tolkning av situationen ovan är att beteendet inom denna grupp ses 

som accepterat och tillåtet eftersom ingen i denna grupp säger ifrån. Barnen deltar i den kultur 

som gruppen utgör och så länge denna kultur tillåter baktal och ryktesspridning kommer 

barnen inte heller se detta beteende som oacceptabelt. Även barnet som blir utsatt kan 

diskuteras ur detta perspektiv då denne följer de rådande normerna att inte gå fram och 

ifrågasätta gruppen som baktalar. Denne väljer istället att gå förbi utan att säga eller göra 

något som visar att beteendet inte är accepterat.  

 

Uteslutning och verbala hot 

Den indirekta mobbningen sker även genom att utesluta någon ur leken eller välja denne sist 

när man exempelvis ska spela fotboll. Barnen för också fram att man kanske absolut inte vill 

att en person ska vara med i leken vilket resulterar i att denne utesluts. Detta sker enligt 

barnen genom att den utsatte utfryses från gemensamma lekar och gemenskapen. Det kan ske 

genom att någon inte får vara med eller att ”de låtsas som om de inte hör när man frågar om 

man får vara med” (Grupp A2, barn 3). Att frysa ut någon är en av de vanligast 

förekommande förklaringar av barnen gällande hur uteslutning kan utspela sig. Uteslutning 

kan även ske genom direkta verbala hot mot en person där det handlar om att denne inte får 

leka med ett speciellt barn, för då får denne själv inte vara med i gemenskapen. Uteslutningen 

kan därmed ske i två led. Ett barn i grupp A1 beskriver nedan en situation där barnets syster 
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blivit hotad med uteslutning om systern inte själv utesluter ett annat barn: 

 
 A1. 

I:  Hur skulle du beskriva mobbning för någon?  

Barn 2:  Öö.. förstås jag känner väldigt mycket väl till det här. Ööö man kan typ bli 

hotad för min storasyster, hon går nu i xxxx och det och hon har nu blivit 

hotad typ att. Typ din kompis eller en tjej som är väldigt lik henne. Hon 

kanske vill. Hon var en gång med henne och då sa typ hela klubben eller nått 

sånt där att va inte med den tjejen för då, eller då kommer och dom håller på 

hela tiden och retar henne och allting [Tystnad] och det är inte precis roligt. 

I:   Nej. 

Barn 2:  Ööö så när jag fick höra att eller när hon prata om de så blev jag eller fatta 

jag att va hemskt alltså. Det var ju väldigt dåligt. Aaa [Tystnad] det var 

väldigt dåligt. Det känns inte som att dom är vänner.  Men de att hon har två 

vänner som är i den klubben och då blir det att den som vill vara med dom 

ju. Det är ju därför hon är med dom för att hon vill va med sina vänner 

annars kan hon aldrig vara med sina vänner om hon är med den andra tjejen. 

Dom tycker att hon är konstig och det. Men hon är väl, hon är ganska lik 

faktiskt min storasyster, så jag tycker det är jättesynd [Mummel] mot min 

stora syster. 

I:  Hur gör dom när dom hotar? 

Barn 2:  Eller titta här dom säger hela tiden, var inte med den där tjejen för att, då 

kommer, då kommer hon aldrig träffa egna vänner eller något sånt för då får 

hon aldrig det [Tystnad] så. Och de tycker jag känns som att dom hotar 

henne då så jag tycker det är supertråkigt. 

 

Här kan vi se att indirekt mobbning sker genom direkta verbala hot då ett barn hotas med 

uteslutning om inte denne i sin tur utesluter ett annat barn. Ur ett individualpsykologiskt 

perspektiv kan man se att egenskaperna hos den person som i andra ledet blir utesluten 

påverkar. De som hotar systern tycker att det andra barnet är konstigt och vill inte att systern 

ska umgås med denne. För att få henne att göra som de säger hotar de henne med att bli 

utesluten. Denna situation kan ses ur flera perspektiv. I och med att felet läggs på det ena 

barnets egenskaper ser vi det individualpsykologiska perspektivet. Detta perspektiv blir också 

synligt i och med Olweus (1998, 1999) diskussion om social isolering som indirekt mobbning 

då en person hindras från att skaffa vänner. Utifrån den sociokulturella förklaringsmodellen 

kan vi se att barnens relationsarbete formas genom att barnen och innesluter och utesluter 

varandra på bekostnad av varandra. Vi kan koppla situationen till Wrethander Bliding (2007) 

där hon tar upp att barn utesluter andra barn för att själva inte riskera att uteslutas. Wrethander 

Bliding fortsätter med att barn kan rättfärdiga en uteslutning då ett barn inte själv har bett om 

tillåtelse att få delta i leken. Detta rättfärdigande är dock inget vi kunnat se att barnen i vår 

studie tagit upp. De har däremot tagit upp att uteslutning och mobbning kan ske genom att ett 

barn inte har någon att vara med, exempelvis att barnet går ensam på rasterna. Det ensamma 

barnet i fråga har enligt barnen inte bett om att få vara med, men ses ändå som utsatt för 

utfrysning och mobbning om situationen upprepas.  

  

Mobbing på den digitala arenan 

Den digitala arenan är idag för barn en naturlig mötesplats. Det var dock endast en grupp som 

tog upp den som en arena där mobbning utförs. Mobbningen kan här enligt dem utföras 

genom mobiltelefon och sms eller genom internet. De tar upp flera olika sajter på internet 

såsom Facebook, MSN och Panfu och de menar att dessa bland annat används till att skriva 

elaka och dumma saker om varandra. De beskriver att det går att använda sig av olika tecken 

såsom smileys som visar ”fuck you” då mottagaren ”klickar” på den. De tar även upp att 
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lägga ut bilder på Facebook på någon som alla sen kan skratta åt. Då vi frågar dem om detta 

kan anses som mobbning blir de osäkra: 
 

 A2. 

 I:  Räknas det som mobbning när man gör så på Internet? 

 Barn 1:  Vet inte. 

 Barn 3:  Nä. 

  //…// 

 Barn 2: Jo om man skriver mycket och så om samma person kan det ju bli mobbning 

till slut.  

 

Även inom den digitala världen ser barnen upprepade negativa handlingar som mobbning. 

Frånberg och Gill (2009) tar upp att den som är utsatt i skolan oftast också utsätts för 

mobbning i hemmet med hjälp av den digitala tekniken. Denna sammankoppling görs endast 

gällande de bilder som kan läggs ut på internet och som andra barn sedan kan skratta åt och 

publiken kan bli enorm. I övrigt gör inte barnen denna sammankoppling, är man utsatt i 

skolan är det inte säkert att man utsätts digitalt eller tvärt om. Genom att vi ser på 

internetsajterna som olika organisationer med tillhörande regler kan vi utifrån ett 

sociokulturellt perspektiv se att olika normer bildas för vad som är tillåtet och inte. Trots att 

”man kan bli avstängd om man skriver svärord och sånt” (Grupp A1, Barn 3) menar barnen 

att det går att kringgå avstängningsregeln genom att logga in med någon annans uppgifter 

eller att man själv skapar ett nytt konto. Härigenom blir det alltså möjligt att fortsätta 

mobbningen mot den utsatte och mobbaren behöver sällan ta ansvar för sina handlingar. 

     

Barns uppfattning kring orsakerna till att mobbning uppstår 
Orsakerna till att mobbning uppstår är enligt barnen olika. Vissa barn talar om ett upprepat 

negativt beteende mot någon som orsak till mobbning, andra barn lägger orsakerna hos offret 

och ytterligare andra barn säger att orsaken kan ligga hos mobbaren själv. Något annat som 

barnen lyfter fram är också organisationen som en bidragande orsak till att mobbning uppstår. 

 

Orsaken ligger i ett upprepat beteende eller upprepade handlingar 

Enligt barnen uppstår mobbning av olika anledningar, i stort kan sägas att de tycker att 

mobbningen uppstår för att någon eller några direkt eller indirekt utfört upprepade handlingar 

mot en person. De handlingar som barnen tar upp består framförallt av att verbalt eller fysiskt 

utsätta någon för destruktiva handlingar många gånger. Ett exempel som övervägande delen 

av barnen tar upp kan vara ”att reta någon hela tiden” (Enkät, grupp A2), denna retning är 

orsaken till att det blir mobbning. Många av barnen tar också upp att ”man slåss eller bråkar 

med någon väldigt mycket” (Enkät, grupp B1). Alla barn beskriver dock inte på vilket vis 

retningarna eller den fysiska mobbningen utförts eller varför dessa uppstått från första början. 

För några barn innebär det upprepade beteendet eller de upprepade handlingarna i sig orsaken 

till att det blir mobbning. För dem ligger inte orsakerna hos offret eller mobbaren. De ger, 

liksom Peter Paul Heinemann, beskrivningar av olika mobbningssituationer, dock utan att ge 

någon orsak till varför situationerna uppstod från början. Vi ser också likheter med Konrad 

Lorentz teori som beskriver mobbning som att en grupp går samman mot en enskild 

avvikande individ samt Anatol Pikas definition om mobbning som gruppvåld (Nordgren, 

2009; Olweus, 1973, Pikas, 1989). Dock talar barnen inte om den utsatte som avvikande och 

inte heller enbart om gruppen som mobbare. De tar också upp att en enskild individ kan 

mobba en annan. För alla barn är inte orsaken till mobbning handlingarna eller beteendet i sig. 

Många av barnen går istället steget längre och förklarar även varför exempelvis retningarna 

eller den fysiska mobbningen börjar. 
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Orsakerna ligger hos offret 

I enkäterna för barnen fram att orsakerna kan ligga hos offret.  Då de ska svara på frågan ”Hur 

tror du att mobbning uppstår?” i enkäten skriver barnen så här: 

  
 A2. 

 ”Nej du får inte vara med att spela för du är inte bra”  

  

 B1. 

”Någon kanske tycker att en vis person är ful och säger det rakt ut i stället för att vara 

tyst” 

”Om någon är olik någon annan kan den bli mobbad t.ex. adopterad, lång, kort, 

utländsk, smal, tjock” 

  

C2. 

”Det kan vara om någon har lite annorlunda kläder. Det kan också vara om någon har 

glasögon” 

”För att några tycker att man har fula kläder eller har något problem som man inte kan 

hjälpa. Om några tycker att man inte är bra på fotboll så retar vissa dom”  

 

Även under intervjun med grupp C2 talades det om barn som har ”ett problem som de inte 

kan hjälpa”. Inom denna kategori placerar de barn som har någon form av handikapp eller 

sjukdom. Barnen talar även om utseendet, att man på något vis är annorlunda eller inte är 

tillräckligt bra på något, vilket enligt dem är orsaker till att ett barn kan bli mobbat. Dessa 

faktorer skapar ett utanförskap då de utsatta barnen inte heller får vara med i leken eller 

gemenskapen. Utifrån dessa utsagor blir det individualpsykologiska synsättet tydligt 

framträdande då det är individen och dess egenskaper som sätts i fokus. Denna 

förklaringsmodell tillskriver offret speciella egenskaper vilka enligt barnen bidrar till att 

någon blir mobbad. Barnens utsagor ligger i samma linje som det Smith och Sharp (1996) 

lyfter fram om de barn som på något vis upplevs vara annorlunda riskerar att utsättas för 

mobbning. Olweus (1973, 1998, 1999) däremot anser att orsakerna inte ligger i utseendet eller 

i härkomsten, han menar att orsakerna ligger i de psykologiska och varaktiga 

personlighetsdragen och att den utsatte ses som ängslig och passiv. Han menar vidare att den 

utsatte inte är mer avvikande än någon annan, skillnader i det yttre framkommer då man letar 

efter dem och vill dra nytta av det. Pikas (1989) och det socialpsykoligiska perspektivet ställer 

sig dock tvekande till Olweus och menar istället att en individ som blir mobbad kanske inte 

alls var ängslig från början utan att mobbningen, och den sociala miljö som barnet lever i, har 

gjort att den utsatte blivit det. Kan det vara så att barnen omedvetet ser vilka som har dessa 

egenskaper som Olweus för fram och att de sedan, även här omedvetet, letar efter de yttre 

egenskaperna som orsak till mobbningen? Eller är det helt enkelt så som barnen säger, att det 

yttre eller andra egenskaper faktiskt spelar en stor roll för vem som blir mobbad och inte?  

 

Orsakerna ligger hos mobbaren  

Orsakerna till att mobbning uppstår ligger inte enbart hos offret utan även hos mobbaren 

enligt barnen. Den mest framträdande orsaken till att mobbning uppstår som tillskrivs 

mobbaren, i både enkäterna och intervjuerna, är att denne mobbar för att den vill vara cool 

eller tuff. Såhär skriver barnen i sina enkäter: 

 
 B1. 

 ”någon vill ha någon att reta för att t.ex. vara tuff eller cool” 

 ”för att man vill vara coola” 

 B2. 
 ”för att de är en kille med sitt gäng och han vill visa sig cool för de andra” 
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 ”för en kille vill visa sig cool” 

  

 C1. 

 ”de mobbar då tycker det att det är coolt! 

 ”man vill vara cool och tuff” 

  

 C2. 

 ”för att dom vill vara coola, vill impa på nån 

 ”för att man vill vara cool mot sina kompisar, visa att man är tuff och vågar” 

 

En annan anledning som barnen tar upp till att någon mobbar är att denne kan vara avundsjuk 

på den utsatte. Det kan också, enligt barnen, vara att mobbaren själv mår dåligt för att ”den 

som mobbar kanske har det jobbigt hemma och tar ut sin ilska på andra personer!” (enkät, 

grupp D2)”. Ett barn i intervjutillfället med grupp C1 tog även upp att mobbaren kanske 

mobbar för att den själv blivit mobbad. Detta stämmer också överens med ett av grupp B2:s 

enkätsvar där ett barn skriver att ”någon känner sig ensamma så försöker den bli cool och slå 

eller reta den så hänger några på”. Andra orsaker som barnen nämner som anledning till att 

någon mobbar är att den inte tycker om personen som den mobbar, att den inte har något att 

göra, att den vill ha uppmärksamhet eller att den helt enkelt mobbar för nöjes skull.  

 

Om någon behandlas illa i hemmet är chansen stor att även detta barn utsätter någon för 

mobbning eller behandlar andra illa (Smith & Sharp, 1996). Orsaken kan också ha med 

mobbarens relationer att göra, relationer som denne ser som värdefulla men som egentligen är 

destruktiva. Barnen talar också om att den som mobbar kan vara avundsjuk på den utsatte, 

vilket även Fors (1995) lyfter fram som orsak till att någon mobbar en annan person. Inom 

denna kategori fokuserar barnen på mobbaren och även här synliggörs det 

individualpsykologiska perspektivet. Detta är dock inte det enda perspektivet som blir synligt 

så blir även det socialpsykologiska perspektivet då gruppsykologin även här är en bidragande 

faktor till mobbningens uppkomst. Nu handlar det dock inte enbart det som sker i skolan utan 

även om det som sker i hemmet. Det är samspelet inom en grupp som formar en individ, inte 

individen som formar gruppen. Barnen tar upp att mobbaren kan mobba för att få 

uppmärksamhet men huruvida mobbaren ser dessa handlingar som rätt eller fel framkommer 

inte. Synligt blir dock att denne handlar på ett sätt som gruppen verkar anse som rätt då denne 

försöker vara cool genom sina handlingar. Barnen i vår studie säger dock att det inte är coolt 

att mobbas, det är snarare det motsatta ”att mobbas är ocoolt, det är coolare att säga emot” 

(Grupp A2, barn 1 & två). Vi ställer oss då frågan varför barnen ändå säger att de tror att 

mobbning uppstår för att någon vill vara cool eller tuff. Är det handlingar som de själva anser 

vara fel men som gruppen verkar anse rätt, i så fall blir det socialpsykologiska perspektivet 

ytterligare synligt eftersom individerna här ”försvinner” i gruppen då det är gruppens samlade 

åsikter som räknas (Carle, 2006; Nilsson, 2005). Genom att denna grupptillhörighet är så stark 

kan individen förlora sin identitet på grund av gruppens handlingar, i och med detta sker en så 

kallad social smitta (Carle, 2006). Det sätt på vilket barnen beter sig, tänker, kommunicerar 

och uppfattar verkligheten är format både utifrån det sociala och utifrån den kultur de lever i. 

Om kulturen barnen lever i tillåter destruktivt beteende, exempelvis som mobbaren som lever 

i dåliga hemförhållanden, är det svårt för den enskilda individen att ändra på detta. Samma 

gäller om kulturen inom gruppen i skolan är tillåtande till detta beteende. I och med detta blir 

även det sociokulturella perspektivet synligt. 

 

Orsakerna ligger i organisationen 

Orsakerna till att mobbning uppstår kan även enligt barnen ligga inom den organisation som 

skolan utgör. Att problemet kan ligga i organisationen blir synligt då barnen tar upp att 
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mobbning uppstår: 

  
 A2. 

 ”På rasten, i skolan, när vi står i kö in till klassrumet och när ingen fröken är med” 

 

B1. 

”På rasten för att de vuxna ser inte allt som händer på rasten” 

 

C2. 

”På rasten för dom vågar inte göra det på lektionerna när lärarna är där inne” 

 

D1. 

”Det kan uppstå på skolan ute på skolgården ute på rasterna. För då tror den som ska 

mobba att nu ser ingen fröken mig nu kan jag passa på att slå och reta den. 
 

Här blir det tydligt att de vuxna inom organisationen indirekt bidrar till att mobbningen 

uppstår i och med att de inte är tillräckligt uppmärksamma, speciellt inte på rasterna då barnen 

menar att mobbningen förekommer mest. Utifrån den sociokulturella förklaringsmodellen kan 

vi se den negativa normbildning som sker. I och med att lärare inte ser det som sker på rasten 

verkar det som att mobbaren ser det som tillåtet att mobbas, det är ju ingen som sagt något 

annat.  Dessa utsagor visar också att det inte är individen som är det centrala, här är det istället 

organisationen som står i fokus då denna inte bidrar med tillräckligt många vuxna. Eftersom 

det inte finns tillräckligt många vuxna som ser och säger ifrån skulle det av barnen kunna 

tolkas som att strukturen och organisationen tillåter beteendet. Ett barn i grupp D2 säger att 

”dom vuxna kanske ser men dom bryr sig inte. Om någon lärare står längre bort och ser 

vänder den sig om och går åt ett annat håll, det har jag sett i alla fall”. Att mobbaren kan tro 

att det är tillåtet att mobba på rasten är i och med detta exempel inte så konstigt eftersom 

kulturen, som lärarna företräder, inte heller visar något annat. De ramar lärarna sätter 

angående vad som är mobbning eller inte kan i värsta fall skapa normer där mobbningen får 

chans att växa bland barnen för ”det var ju inte mobbning” (grupp D2) eftersom läraren inte 

brydde sig (Skolverket, 2009).  

 

Det framkommer också genom intervjuer och enkäter att barnen anser att en orsak till att 

mobbning uppstår ligger i att rasten är för kort. Under rasten vill de leka med en viss person 

och leka en viss lek, de vill inte ”slösa tid” på att förklara leken för ytterligare ett barn och 

väljer därför att utesluta istället för att innesluta. En annan aspekt som de för fram till att 

mobbning uppstår på rasten är ”för att det är så många barn ute då” (enkät, grupp D2). Även 

här framkommer det sociokulturella perspektivet i och med att organisationens struktur 

påverkar barnens relationsarbete. I detta relationsarbete tar de inte upp att det är en speciell 

person som blir utesluten, det skulle kunna vara vem som helst. Mobbning ses som en hela 

tiden pågående process som i grunden är ett socialt problem (Skolverket, 2002). Härigenom 

ses skolans organisation som påverkan till om mobbning uppstår eller inte då barnen 

konstruerar sina relationer inom skolan.  

 

Barns uppfattningar kring de vuxnas arbete mot mobbning 
Hur de vuxna arbetar? 

Under våra träffar med barnen märks tydligt att den övervägande delen inte vet hur de vuxna 

arbetar för att motverka mobbning. Barnen tror att de vuxna arbetar för att motverka det men 

vet inte hur de gör eller hur mycket tid som läggs på detta arbete:  
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 A1. 

 I: Vet ni något om hur dom jobbar med mobbning här på skolan? 

 Barn 1: Dom [Tystnad] vet inte riktigt. 

  

 A2. 

I: Vill ni tillägga något om vad ni vet om hur de vuxna arbetar mot mobbning 

på er skola? 

 Barn 3: Det vet vi inget om. 

 Barn 2: Vi vet att de arbetar med det, det säger de i alla fall. Men vi vet inte hur 

mycket vi vet inte vad de gör. 

 Barn 3: De visar ju filmer för oss att såhär ska man inte göra mot varandra.  

 Barn 2: Den vi vet ju inte hur mycket dom jobbar för det. 

 Barn 3: Kanske en dag i månaden. 

 Barn 2: Nä, men i lågstadiet hade vi ett tema där vi arbetade med mobbning. 

 Barn 1: Det var då vi gjorde skylten att det inte är coolt att mobba.  

 

 B2. 

 I: Vet ni hur dom vuxna här på skolan jobbar mot mobbning? 

 Barn 3: Jag vet inte. 

 Barn 1 & 2: Neee. 

 Barn 1: Fast vi har ju friends här på skolan. 

 

 C1. 

 I: Jag funderar på dom vuxna här på skolan och på fritids, deras arbete mot 

mobbning vet ni något om det?  

 Barn 1 & 2: Nä. 

 Barn 1: Dom försöker stoppa det tror jag. 

 

Här ser vi flera exempel på grupper som inte har en aning om hur de vuxna på skolan arbetar 

för att motverka mobbning. Dock finns det några barn som är medvetna om arbetet, så som 

barn 1 i grupp B2 ovan verkar vara då denne nämner stiftelsen ”Friends”. Ett av de perspektiv 

som blir synligt är det juridiska i och med de lagar och förordningar som finns inom skolans 

verksamhet gällande arbetet mot mobbning, exempelvis i Lgr 11 och skollagen med mera. 

Enligt Skolverket (2011a) får ingen utsättas för diskriminering eller kränkande behandling 

inom skolan. Målet ska även vara att varje elev ska ta avstånd från förtryck och kränkande 

behandling och man ska förmedla människors lika värde. Skolverket tar även upp att lärarna 

aktivt ska ”motverka diskriminering och kränkande behandling av individer eller grupper” 

(Skolverket, 2011a, s. 12).  Med tanke på att barnen inte vet något om lärarnas arbete mot 

mobbning eller hur mycket tid som läggs på detta funderar vi på huruvida lärarna lyckas att 

aktivt arbeta mot diskriminering och kränkande behandling. Lärarnas attityder till och deras 

handlingar för att motverka mobbning är av stor vikt i antimobbningsarbetet. Dock får dessa 

attityder och handlingar inte den betydelse som de borde i och med att barnen inte känner till 

dem. Detta skulle också kunna knytas till det vi talade om under kategorin ”orsakerna ligger i 

organisationen” där vi tog upp det sociokulturella perspektivet och att lärarnas uteblivna 

reaktioner snarare skapar en tillåtande attityd till detta beteende än att motverka det. 

 

Oengagerade vuxna 

I vårt empiriska material framkommer att barnens uppfattningar om de vuxnas arbete mot 

mobbning visar att lärare upplevs som oengagerade.  Tydligt kan vi se att barnen vill att de 

vuxna ska engagera sig mer, speciellt på rasterna. Den här kategorin var den mest utmärkande 

inom temat då grupperna gör uttalanden som visar lärarna som oengagerade. Även inom 

föregående kategori blev lärarnas oengagemang synligt i och med barnens okunskap om hur 

de vuxna arbetar mot mobbning. Att barnen ser lärarna som oengagerade visar ett barn i grupp 
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D2 där denne tar upp att ”dom vuxna kanske ser men dom bryr sig inte. Om någon lärare står 

längre bort och ser vänder den sig om och går åt ett annat håll, det har jag sett i alla fall”. 

Även barn 3 i grupp C2 menar att ” dom sitter ju oftast där inne och vilar” när denne beskriver 

sina uppfattningar kring lärarnas engagemang i mobbningsarbetet. Grupp C2 fortsätter sin 

diskussion om de vuxnas oengagemang på detta vis: 

 
 C2. 

 Barn 3: Men jag vill att det ska vara mer fröknar ute. För att oftast så kanske det bara 

är en och då måste den gå över hela skolgården. 

 Barn 1:  Men oftast så händer det kanske något och så hittar man inte någon rastvakt 

och då måste man springa iväg eller och leta efter fröknar hela tiden. 

 Barn 2:  Ibland finns det inte ens några fröknar ute.  

 Barn 3:  Sen händer det mycket så här när man ska åka hem med bussen och då står 

det inte heller några fröknar där. 

 Barn 1 & 2: Nee. 

  

För att kunna arbeta mot mobbning är det viktigt att de vuxna går in med engagemang och 

allvar, de måste bli medvetna om och ta reda på hur situationen på skolan ser ut för att kunna 

göra något åt den. Genom detta exempel ser vi att lärarna inte har detta betydande 

engagemang. En anledning till detta oengagemang skulle kunna vara att de vuxna inte anser 

att det förekommer mobbning på deras skola vilket i så fall går emot det Olweus (1998) 

trycker på då han tar upp att ingen skola eller skolmiljö får ses som mobbningssäker. Alla 

måste räkna med att det finns tendenser som gör att mobbning kan uppstå speciellt då flera 

individer är tillsammans på samma ställe och de inte själva får välja gruppsammansättningen. 

Härur framträder även det juridiska perspektivet då paragraf 10 i skollagen tar upp att alla 

lärare och annan personal på skolan har skyldighet att anmäla, till rektorn eller förskolechefen 

på skolan, om något barn eller en elev blivit utsatt för kränkande behandling inom 

verksamheten (Skollagen, kap. 6, §10. SFS 2010:800). Vi funderar dock på om detta uppfylls 

då de vuxna, enligt barnen, inte är ute på rasten vilket också gör att vi ser svårigheter att följa 

denna paragraf inom skollagen. 

 

Eftersom det, enligt barnen, inte finns några rastvakter ute på skolgården ser vi brister i den 

organisatoriska rastvaktsplaneringen. I och med detta blir inte enbart det juridiska 

perspektivet synligt utan vi kan även se det sociokulturella perspektivet i barnens uttalande 

om dessa brister. Den kultur som bildas då vuxna inte finns närvarande kan i sig bidra till att 

mobbningen uppstår eller förvärras. För barnen skapas en trygghet då det finns en vuxen i 

närheten. Det är betydelsefullt att det finns tillräckligt med vuxna på skolgården som är 

beredda att ingripa om och när mobbningssituationer uppstår (Olweus, 1998; Osbeck, Holm, 

Wernersson, 2003).  

 

Engagerade vuxna  

Flera av barnen talar om friendsare eller kamratstödjare, dock utan att egentligen veta att detta 

är ett sätt som de vuxna använder sig av i antimobbningsarbetet. Så här beskriver ett barn i 

grupp B1 arbetet med friends: 

 
 B1. 

 Barn 1: Det har vi på skolan att det är några barn som blir utvalda från varje klass i 

trean och så hjälper dom lärarna att hålla ordning på om det är någonting 

som händer och man ser att fröken inte ser det. Man är lite extra koll. 

 

Detta är ett arbetssätt som visar att lärarna faktiskt är engagerade på ett vis. Dock tycker 
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barnen inte att det är ett bra arbetssätt vilket framkommer av nedanstående diskussion: 
 

B2. 

Barn 1:  För att jag tycker inte att dom friendsarna. 

Barn 2:  Dom gör inget om dom ser att någon bråkar.  

Barn 3:  Om någon i vår klass sitter ensam säger inte dom vill du vara med. 

Barn 1: Dom gör ingenting åt det. 

 Barn 2:  Nee [Tystnad] neee dom fortsätter bara leka. 

  //…// 

 Barn 1: Fast jag tycker att man ska säga till en fröken istället för dom om det blir 

bråk eller så. För dom eller liksom jag tycker inte att dom ska ge sig in i bråk 

eller så. 

 I: Varför inte det? 

 Barn 1: Jag tror fröken kanske, det kanske blir lättare för fröken än för oss eller så 

här liksom. 

 I: Har det blivit något bättre med friends tycker ni? 

 Barn 2: Nej det tycker inte jag. 

 

 D2. 

 Barn2: Man ska hålla koll så om man själv ser några som bråkar så får man själv gå 

fram och prata och säga, vad är det ni bråkar om? 

 I:  Hur fungerar det tycker ni? 

 Barn 2: Jag tycker inte att det är så bra. Jag tycker att det ska dom vuxna göra. 

 Barn 1: Men dom kommer ju inte alltid fram. 

 

I och med att skolan använder sig av antimobbningsprogrammet som Friends erbjuder och 

även av kamratstödjare i skolans antimobbningsarbete ser vi ett vuxet engagemang mot 

mobbning. Dock kan vi ur en sociokulturell förklaringsmodell se att organisationens 

tolkningar påverkar hur de använder sig av antimobbningsprogrammet Friends. 

Organisationerna lägger, enligt det vi ser i barnens utsagor, alltför stort ansvar på barnens del i 

skolans antimobbningsarbete. Enligt stiftelsen Friends (Skolverket, 2009) ska det 

huvudsakliga ansvaret gällande det aktiva arbetet mot mobbning alltid ligga på de vuxna. De 

barn som väljs in som kamratstödjare inom Friends ska endast ses som en resurs och skapa 

delaktighet av barnen. Dessa misstolkningar som sker på skolorna skulle kunna vara en av 

anledningarna till Rigbys (2004) uttalande om att antimobbningsprogrammen uppvisar ett 

blygsamt resultat. För att ett antimobbningsprogram ska fungera måste det användas på det 

vis som det är avsett och ett för stort ansvar på barnen är inte tanken med programmet. 

 

Från barnens utsagor kan vi dock se att det finns ett visst engagemang från lärarnas sida: 

  
 D1. 

Barn 3:  Och så har vi har en ”Hej låda” så om man blir mobbad och inte vågar 

säga till en fröken typ. Då skriver man en lapp och man behöver inte 

skriva sitt namn eller något. Så lägger man det i den lådan och så 

kommer dom och kollar där i. 

Barn 2:  Dom tömmer den så blir det. 

Barn 1:  Aaa varje så blir det tömningar så kommer dom till varje klass och sådär. 

I:  Då vet dom att någon mobbas men man vet inte vem? 

Barn 2:  Aaa man kan skriva dom eller dom här och så skriver jag att jag känner 

mig mobbad så behöver man inte skriva årskurs eller namn eller något 

sånt här. 

I: Hur gör dom vuxna då om dom ser en lapp som det står ”hej jag är 

mobbad” och så inget namn eller något? 
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Barn 3: Man brukar skriva typ så här att vem det är som mobbar men inte vem 

som blir mobbad. 

I:  Hur gör dom då? 

Barn 3:  Då går dom och säger till den här personen och om det inte blir bättre så 

kanske den kommer och skriver en.  

Barn 2: Pratar med rektorn och sin lärare och sina föräldrar. 

Barn 1: Dom får ta ett möte eller ja. 

Barn 2:  Ett allvarligt möte och varför gjorde du så, så här får man aldrig göra att 

slå så man får en blåtira eller så eller vad som helst. 

 

Då barnen talade om detta arbetssätt ville alla berätta och de pratade snabbt och inspirerande 

om ämnet. Det märktes tydligt att detta var ett sätt som de tyckte var bra. Här kan barnen 

skriva ner sina tankar på en lapp och lägga i lådan som lärarna sedan läser och agerar utifrån. 

Dock kan vi se att det också finns vissa brister i och med att den som känner sig mobbad, 

enligt barnen, inte måste skriva sitt namn. Härigenom fattas det uppgifter som är väsentliga i 

arbetet för att motverka mobbning. Ur ett juridiskt perspektiv kan vi dock se att detta är ett 

arbetssätt som kan användas för att motverka mobbning och kränkande behandling. Används 

denna låda på rätt sätt är det ett bra sätt för att få reda på hur situationen på skolan ser ut och 

skapa en medvetenhet om situationen. Lärarna måste få kännedom om barnens relationsarbete 

för att kunna påverka dem i rätt riktning om så skulle behövas.  

 

Barns uppfattningar angående hur arbetet mot mobbning bör utformas 
I vår studie var vi intresserade av att veta vad barnen hade för tankar om hur 

antimobbningsarbetet skulle utformas. Dock märktes snabbt att barnen, till stor del, inte visste 

hur man skulle göra för att få mobbningen att försvinna. Därmed kunde vi finna tre kategorier, 

de barn som hade förslag på arbetssätt mot mobbning, de som inte hade några förslag på 

arbetssätt och ”varför arbeta mot mobbning det kommer ändå aldrig att försvinna”. 

 

Barnen hade inte förslag till arbetssätt  

Vi kunde tydligt märka att många av de grupper som tog upp att de inte visste något om hur 

de vuxna arbetar mot mobbning inte heller kunde ge några egna förslag på hur 

antimobbningsarbetet skulle kunna bedrivas. Dessa barns svar bestod bland annat av ”jag 

kommer inte på något” eller ”jag vet inte”. Här kan vi ur det sociokulturella perspektivet se 

hur organisationens brister i antimobbningsarbetet påverkar barnens kreativitet negativt i 

ämnet. Då lärarna inte talar om mobbning eller tydliggör för barnen hur de arbetar mot detta 

föds heller inte några idéer i ämnet av barnen. Den sociokulturella förklaringsmodellen tar 

upp det lärande som sker mellan individer genom språket. Här ser vi att inget lärande sker i 

och med att det inte talas om mobbning inom skolan tillsammans med barnen.    

 

Barnen hade förslag till arbetssätt 

Några av grupperna hade dock förslag på antimobbningsarbete. En grupp diskuterade att man 

skulle ge tillbaka på mobbaren så som denne gör mot den eller de denne mobbar. Detta kunde 

bland annat ske genom att mobbaren utesluts ur gemenskapen:  

  
 B2. 

Barn 2: Jag tycker att den som mobbar har ett helt gäng efter sig och så här men då 

tänker jag att gänget till den som mobbar går till den mobbade och tröstar 

den. Så blir den som mobbar lite retad och så får han känna hur det känns 

och så blir alla kompisar igen. Så vill jag att det ska vara. 

I:  Att det är ett gäng som går och mobbar den som mobbar. Har jag förstått dig 

rätt? 



 

35 

 

Barn 2:  Dom, mobbarna är tillsammans och så är det en som gungar helt ensam och 

så här blir retad av han mobbad själv. Och så går gänget förutom den som 

mobbar till den som sitter själv på gungan och tröstar den sen så börjar dom 

reta han som mobbar i typ en dag sedan blir alla kompisar igen. Så får 

mobbaren känna hur det känns en dag eller nånting.  

 

Den socialpsykologiska förklaringsmodellen tar upp spegeljaget och beskriver det som att 

man ser sig själv genom andras ögon, detta gör att ett medvetande kan utvecklas så man ser 

hurdan man själv är (Carle, 2006). Härigenom får mobbaren själv känna hur det känns att bli 

utsatt för den behandling som mobbaren utsätter andra för. Barnens uttalanden visar här att de 

ser gruppen som den drivande kraften vilket innebär att Nilssons (2005) teori, om att 

gruppdynamiken styr individerna och inte tvärtom, blir aktuell. Detta är också ett sätt där 

barnens relationsarbete skulle bli synligt vilket gör att även det sociokulturella perspektivet 

blir en central del. Här kan vi även se hur barnen själva skapar normer och regler, mobbar 

man så riskerar man att själv bli mobbad. Här nedan tar vi upp ytterligare ett förslag som 

barnen diskuterat: 

  
 B2. 

 Barn 3:  Man skulle kunna ha någon sådan här grej (pekar på Mp3 spelaren). Det här 

bara jag hittar på för det kanske aldrig kommer komma. Man har en sådan 

här MP3 och så sätter man så pratar man hur man känner för skolan och 

sätter i en sådan där och ger den till fröken så kanske hon kan förbättra det. 

 I:  Kan det vara lättare att berätta för en Mp3? 

 Barn 3:  Ja för annars. För annars kanske det pirrar det när man ska berätta för fröken 

hur det känns för skolan.  

 Barn 2:  Du kan ju ta upp det på elevrådet.  

 Barn 1:  På elevrådet kan man också ge förslag och lämna lappar och så. 

 

Ett gemensamt förslag från alla grupper är att det ska finnas fler vuxna bland barnen både på 

skolgården och i skolans lokaler. Barnen menar att ”det ska vara lätt att hitta en vuxen när det 

händer något” och att ”vuxna behövs när det ska redas ut grejer som händer för det är lättare 

för dom än för oss” (Grupp A2 och D1). Här kan vi utifrån barnens uttalanden se att barnen 

vill förändra den struktur som råder inom organisationen. Härigenom kommer den 

sociokulturella förklaringsmodellen i fokus genom att organisationen, enligt barnen, påverkar 

om mobbning kan stoppas eller inte. Detta kan, enligt dem, ske genom att öka antalet vuxna 

bland barnen och att även lägga huvudansvaret på de vuxna när det gäller att reda ut 

konflikter mellan barnen. Att det finns tillräckligt med vuxna bland barnen för att kunna 

ingripa direkt då mobbningssituationer sker är betydelsefullt i antimobbningsarbetet (Olweus, 

1998; Osbeck, Holm, Wernersson, 2003). Utifrån denna förklaringsmodell ses även ett 

lärande individer emellan. De vuxna lär barnen hur man kan lösa konflikter genom att ta 

huvudansvaret i konfliktsarbetet. Om de vuxna inte tar detta ansvar kan det bli svårt att 

utveckla barnen på ett sådant sätt att mobbning kan motarbetats. 

 

Språket är en central del i det förslag där barnen tar upp Mp3:n som redskap i 

antimobbningsarbetet. Härigenom blir den sociokulturella förklaringsmodellen ytterligare 

synlig då språket används som redskap för att komma tillrätta med mobbningsproblematiken. 

Barnen menar att de kan använda sig av språket utan att för den skull behöva sitta ansikte mot 

ansikte med läraren. På det här viset blir det lättare enligt dem att berätta hur de känner. Här 

finner vi en likhet med den anonymitet som digitala hjälpmedel, såsom exempelvis internet, 

erbjuder då man inte är ansikte mot ansikte med mottagaren (Frånberg & Gill, 2009). 

Frånberg och Gill (2009) tar upp digitala hjälpmedel som ett redskap som kan användas till att 
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mobbas. Barnens uttalanden visar i motsats på hur dessa redskap kan användas i arbetet mot 

mobbning. Barnens förslag kan även användas som ett redskap till att se i vilken omfattning 

mobbning förekommer inom verksamheten. Olweus (1998) tar upp vikten av att de vuxna 

inom skolan är medvetenhet gällande mobbingens förekomst inom verksamheten för att 

kunna arbeta aktivt mot den. 

 

”Varför arbeta mot mobbning, det kommer ändå aldrig försvinna!” 

Detta är en kategori som sticker ut. Mobbning är något som man alltid måste arbeta emot med 

både allvar och engagemang, arbetet får aldrig sluta. Dock är det inte så vissa av barnen ser 

det: 

 
 A1. 

 Barn 1:  Jag vet faktiskt inte riktigt. För även fast man är positiv och man säger till 

många gånger så har det alltid hänt att det har börjat lite igen [Tystnad] det 

går verkligen inte sluta med det. 

C1 

 I:  Finns det något man kan göra för att stoppa mobbning? Hur skulle ni göra 

om ni fick bestämma?  

 Barn 2:  Nä, mobbning kommer alltid att finnas. 

 I:  Varför då tror du?  

 Barn 2:  Vet inte, det är alltid någon som börjar och sen kanske den bara fortsätter 

hela tiden även fast fröken sagt till. 

  //…// 

  [Enkäten skrivs] 

  //…// 

 I:  Hur skulle man kunna göra för att stoppa det? 

 Barn 2: Det går typ inte, det finns jämt någon som håller på. 

 

Barnens uttalanden om att mobbing alltid kommer att finnas tolkar vi som om de inte har 

tillräckligt med tro på det mobbningsarbete som verksamheterna utför. Ur ett juridiskt 

perspektiv sett ska ingen elev eller barn ska uppleva kränkning eller mobbning. De vuxna 

inom skolan har skyldighet att utföra ett aktivt arbete mot det kränkning och mobbning 

(Skollagen, kap. 6. SFS 2010:800; Skolverket, 2011a). För att skapa en trygghet för barnen 

inom verksamheterna gällande de vuxnas mobbningsarbete kan kunskaper i hur 

gruppdynamikens olika faser påverkar hur en grupp utvecklas (Nilsson, 2005).  
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Diskussion 
Under denna rubrik kommer både studiens metod och resultat att diskuteras samt förslag på 

vidare undersökning. 

 

Metoddiskussion   
Det främsta syftet med denna studie har varit att ta reda på barns uppfattningar kring 

fenomenet mobbning, varför det uppstår och hur man kan stävja det. De metoder vi använt oss 

av har varit gruppintervjuer och enskilt ifyllda enkätfrågor. En risk med att intervjua barn i 

känsliga ämnen, såsom mobbning, är att barnen kan tänkas ge de svar de tror att intervjuaren 

vill höra. I och med att vi i vår studie utgår från barns perspektiv har vi varit uppmärksamma 

på detta i vår analys av resultatet. För att vi som intervjuare ska kunna göra det möjligt att 

upptäcka ett barns perspektiv fordras det enligt Johansson (2003) en ontologi, ett synsätt, där 

barnens uppfattningar möjliggörs till att träda fram och analyseras. En annan risk med 

barnintervju som metod är intervjuarens påverkan på hur innehållet i samtalet utvecklas. 

Samtidigt som denna risk ska tas i beaktande anser vi att informationen som den här studien 

ger är betydelsefull för vuxna inom verksamheterna att ta med sig när man talar och arbetar 

med barn kring mobbning. Det centrala är att möta barnen utifrån deras perspektiv och deras 

sätt att tala om mobbning. Eftersom vi var väl medvetna om dessa risker undvek vi att 

använda oss av ledande frågor. Vi använde oss istället av öppna frågor. I intervjutillfällena 

försökte vi också vara följsamma i barnens utsagor för att så lite som möjligt styra samtalen, 

vilket vi också anser att vi inte gjorde. Samtidigt följde vi den intervjuguide vi format för att 

få svar på de frågor vi från början ställt upp och för att intervjutillfällena med de olika 

barngrupperna skulle bli så lika som möjligt. Det är betydelsefullt att studien representerar de 

intervjuade barnens uppfattningar och att analysen är tillförlitlig. När vi formulerade vår 

intervjuguide utgick vi från studiens frågeställningar som vi i sin tur använde till att utforma 

de teman som intervjuguiden bygger på. Vi försökte närma oss varje temafråga med hjälp av 

flera frågor för att skapa de positioner Larsson (1994) beskriver som betydelsefulla i en 

kvalitativ undersökning. Denna teknik stärker studiens validitet (Larsson, 1994; Svensson, 

1996). Vi använde oss av metoden triangulering för att säkerställa studiens validitet då vi 

erbjöd intervjupersonerna liknande frågor från olika positioner. Dessa positioner formade vi 

genom att ”pausa” intervjuerna genom att låta barnen fylla i enkäterna och därefter fortsätta 

intervjun där liknande frågor som före enkäterna togs upp. Härigenom kunde vi upptäcka om 

barnens utsagor före enkätstunden stämde överens med deras svar efter enkätstunderna. I och 

med att vi i analysen av det insamlade materialet upptäckte att barnens svar i dessa tre delar 

överensstämmer med varandra säkerställs studiens tillförlitlighet (Svensson, 1996). Eftersom 

att vi är relativt ovana som intervjuare hade vi kunnat ställa fler följdfrågor och varit mer 

flexibla med vår intervjuguide. Då hade vi kanske kunnat närma oss forskningsfrågorna från 

ytterligare fler håll. 

 

Urvalet av informanterna var slumpmässigt till viss del, i och med att verksamheterna vi valt 

ut gjordes på förhand liksom den tilltänkta åldern barnen skulle ingå i. Därefter valdes de barn 

som inte fått godkännande av sina vårdnadshavare bort. De barn som blev över blev dock 

slumpmässigt utvalda genom att vi ”lottade” tre barn från varje skola. Endast en grupp blev 

det två barn i och med brist på antal barn att ”lotta” mellan. De olika grupperna valde vi att 

benämna med hjälp av bokstäver och siffror och även barnen benämndes på samma vis för att 

på så vis anonymisera informanterna och verksamheterna. Larsson (1994) menar att då 

individer, skolor och platser skyddas genom att anonymiseras blir validiteten lidande eftersom 

det etiska värdet väger tyngre. Validiteten i undersökningen minskar, eftersom det som kan 

ses som belägg till viss del inte går att bevisa.  
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Den fenomenografiska ansats som analysmetod ansågs vara ett lämpligt val utifrån studiens 

syfte och frågeställning. Vi valde att använda oss av den kvalitativa fenomenografiska 

metodens sju steg i vår analys av studiens insamlade material för att höja studiens validitet 

(Dahlgren & Johansson, 2009). Vi upplevde dessa sju steg som ett gott stöd, men 

tidskrävande, i vårt analysarbete. Genom att vi följde dessa steg kunde vi systematiskt 

kategorisera det insamlade materialet vilket vi hade nytta av i analysen. Metoden upplevde vi 

som tydlig och kunde i och med det kunde den utan svårigheter följas. Genom att vi gjort en 

grundlig metodbeskrivning där vi noggrant redovisat varje steg i arbetsprocessen har vi 

möjliggjort för andra att genomföra studien på samma sätt. Framförallt blir det synligt hur vi 

genomfört studien och analyserat denne. Vi har även möjliggjort för andra att använda sig av 

vår intervjumanual i deras forskning (se bilaga 3). Detta anser vi ger vår uppsats en hög 

validitet, tillförlitlighet. Resultatet kan dock komma att bli annorlunda i och med att barns 

uppfattningar utifrån en fenomenografisk ansats ser olika ut vilket i sin tur kan leda till nya 

utsagor av barnen. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att barns tankar inte är 

beständiga utan situerade vilket innebär att barnen i vår egen studie mycket väl skulle kunna 

svara annorlunda om vi genomförde intervjuerna vid ett senare tillfälle. I kvalitativa 

undersökningar handlar det om att tolka och analysera så det representerar verkligheten. 

Validitet handlar även om i vilken utsträckning det går att generalisera utifrån studien. När det 

gäller vår studie baseras den på barn från olika skolor och barngrupper, olika kön, 

landsbygds- och stadsmiljö. Härigenom kan vi se att vår studie till viss del kan ses som en 

generaliserbar studie eftersom, det enligt oss, finns en god variation. Vårt syfte med 

undersökningen är dock inte att få ett generaliserbart resultat utan snarare lyfta de olika 

uppfattningar vi funnit av barnen. Alexandersson (1994) tar upp att en fenomenografisk studie 

ska innehålla en mängd olika faktorer som skiljer informanterna åt såsom olika bakgrunder 

och erfarenheter. Förutom de faktorer som bör skilja informanterna åt funderade vi över hur 

miljön där träffarna ägt rum påverkade studiens resultat. Därav valet av så snarlika miljöer 

som möjligt i de olika verksamheterna vid de olika träffarna. Enligt Trost och Hultåker (2007) 

bör man fundera över miljöns påverkan på undersökningens utfall. Samtliga träffar ägde rum 

utan några störningsmoment i lokaler inom skolan och fritidshemmen.  

 

Vi använde oss av Mp3 för att spela in intervjuerna i sin helhet och därefter transkribera 

dessa. Det var ett tidskrävande arbete som tog oss många timmar och dagar. Enligt Bjørndahl 

(2005) är nackdelen med intervjumetoden att den är tidskrävande i förberedelse, 

genomförande och bearbetning. Vi upplevde dock inspelningsmetoden som positivt i och med 

att vi som intervjuare kunde ägna mer tid åt informanterna genom ögonkontakt och aktivt 

lyssnande. Bjørndahl (2005) lyfter även fram nackdelar gällande enkätmetoden vilket är att 

informanterna kan tolka frågorna på olika vis, beroende på individuella erfarenheter och 

bakgrunder. Därav anledningen till att vi läste upp frågorna muntligt och frågade därefter 

barnen om de hade några funderingar kring dem. I och med att studiens syfte grundar sig i 

barns perspektiv valde vi att inte förklara frågorna för ingående för att på så vis inte riskera att 

påverka deras svar. Bliding (2004) menar att forskarens närvaro i situationen påverkar 

resultatet då ett barns perspektiv används som forskningsansats. 

 

Resultatdiskussion 
Mobbning är ett ämne som alla barnen tagit på allvar och som ingen av dem tycker är bra. Det 

är ett fenomen som förknippas med negativa känslor oavsett om man är ett offer, mobbare 

eller bara talar om det. Under detta avsnitt kommer vi diskutera studiens resultat med 

utgångspunkt i de fyra frågeställningar vi formulerat till syftet med studien. I vårt resultat blir 

det synligt att våra fyra perspektiv existerar parallellt sida vid sida i dagens verksamheter. De 

framträder dock olika i olika situationer.   
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Hur definierar barn fenomenet mobbning? 

Att utsättas för mobbning innebär att någon eller några upprepat utför negativa handlingar 

mot någon annan. Barnen poängterar att handlingarna måste vara upprepade men att 

upprepningen kan variera alltifrån några dagar upp till ”42 år” (barn i grupp A2). Även 

forskare inom mobbningsproblematiken menar att beteendet ska vara upprepat men de tar 

även upp att det ska vara långvarigt för att det ska räknas som mobbning. Men vad menas 

med långvarigt? Här ser vi ett dilemma i och med att spannet på den upprepade tiden som 

barnen tar upp är så stort. För barnen kan ett par dagar vara lång tid, därför är det viktigt att 

vara lyhörd till det barnen säger och alltid vara uppmärksam. Mobbning för inget gott med sig 

utan skapar negativa känslor, mobbning är dåligt oavsett om man är utsatt eller ej. Barnen 

visar på empati i sina utsagor genom att de kan sätta sig in i hur den utsatte känner. Samtidigt 

tar de upp att även mobbaren själv kan må dåligt av situationen. Här blir det 

socialpsykologiska perspektivet framträdande då denna modell ser mobbaren som en individ 

med skuldkänslor (Pikas, 1989). Barnen har även en uppfattning om att det är den mobbade 

som bestämmer om och när det är mobbning. Det var dock ett barn som ansåg att det inte var 

den utsatte som bestämde om det var mobbning utan det gjorde den eller de som mobbade. 

Utifrån barnens utsagor kan vi se de kategorier som vi själva tagit upp i bakgrunden. Barnen 

lyfter fram den fysiska mobbningen då de främst talar om att sparkas, knuffas och slåss. De 

talar här om öppna angrepp mot någon och att inte sluta när den utsatte säger ifrån. Här fann 

vi stora likheter mellan barnens definition av fysisk mobbning och forskarnas definitioner av 

detsamma. Dock var det inte enbart den fysiska mobbningen som lyftes fram, så gjordes även 

den verbala formen. Här kan vi se att offrets utseende eller egenskaper användes i 

mobbningen antingen genom att kalla någon för öknamn, så som glasögonorm, eller för att 

utesluta någon från gemenskapen på grund av att denne inte ansågs tillräckligt bra. 

Härigenom kan vi se att barnen sätter ord på den direkta formen av mobbning och genom sina 

utsagor vad gäller baktal och ryktesspridning samt uteslutning och hot även den indirekta 

formen av mobbning synlig.  

 

Något vi fann intressant var att barnen definierar mobbning och kränkning som samma sak. 

Enligt dem är det ingen eller liten skillnad på dessa begrepp. Skolverket (2009) menar att 

kränkning är något en person upplever medan mobbning är de handlingar någon eller några 

utför mot en person. Begreppen ingår i varandra men barnen ser dessa begrepp som 

likvärdiga. Enligt dem kan man både känna sig mobbad eller kränkt och man kan mobba eller 

kränka någon annan. Den enda skillnaden som togs upp av barnen är hur många som deltar. 

Ytterligare något vi finner intressant är att det är så få av grupperna som för fram 

nätmobbning. Vi trodde att detta fenomen skulle ta större plats i våra intervjuer då datorer och 

media ingår som en stor del av många barns vardag. Nätmobbning är också, enligt oss, ett 

vanligt fenomen då vuxna diskuterar mobbningsproblematiken både i skolorna och i media. 

 

Inom denna frågeställning blir det individualpsykologiska och socialpsykologiska 

perspektiven de mest framträdande. Det individualpsykologiska framkommer då barnen 

mycket och ofta talar om individerna i olika situationer. Det socialpsykologiska framträder i 

och med att barnen för fram mobbarens känslor och gruppens påverkan vad gäller mobbning. 

Vi kan se att det inte enbart är ett perspektiv som är aktuellt i barnens uppfattningar kring 

definitionen av mobbning.  Både det individualpsykologiska och det socialpsykologiska 

perspektiven lever och verkar vid sidan av varandra. 
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Vilka uppfattningar har barn angående orsakerna till varför mobbning uppstår? 

När vi talar med barnen framkommer det en mängd olika orsaker till att mobbning uppstår. En 

vanlig orsak som barnen tar upp är att det börjar med bråk och att andra hänger på. Detta gör 

att det socialpsykologiska perspektivet blir synligt i och med att de beskriver gruppen som går 

på en enskild individ (Nordgren, 2009; Olweus, 1973; Pikas, 1989). Barnen för fram att det är 

handlingen eller beteendet i sig som gör att det blir mobbning. I barnens uttalande, att det 

börjar med bråk som andra hänger på, kan vi också se den sociokulturella förklaringsmodellen 

i och med att barnens utsagor även visar att organisationen indirekt är tillåtande till detta 

beteende. Återigen vill vi poängtera vikten av att de vuxna ska vara uppmärksamma och 

lyhörda för att på ett bra sätt kunna motverka detta beteende. Barnen avslutar dock inte sina 

förklaringar här, de lägger även orsakerna hos offret. De tar upp att man kan bli mobbad för 

att man har ett visst handikapp eller en sjukdom, ett problem som man inte kan hjälpa. Även 

utseendet och egenskaper nämns som faktorer till mobbningen och som skapar ett utanförskap 

för dessa barn. I och med att en individs egenskaper sätts i fokus lyfts det 

individualpsykologiska perspektivet fram. Enligt Olweus (1973, 1998, 1999) ligger inte 

orsakerna till mobbningen i utseendet, men utifrån barnens utsagor tolkar vi detta som att det 

trots allt kan ses som bidragande faktorer till att mobbning uppstår. 

 

Något vi fann mycket intressant, angående orsakerna till att mobbning uppstår, är att 

organisationen tycks spela en stor roll och att denne indirekt i vår studie påverkar åt ett 

negativt håll. I och med att de vuxna, enligt barnen, inte verkar vara tillräckligt 

uppmärksamma och engagerade på exempelvis rasterna så sker en negativ normbildning där 

mobbningen får chans att uppstå och kanske till och med att växa. Om ingen säger ifrån och 

visar att mobbning inte är okej kan barnen se det som tillåtet. Lärarna och andra vuxna inom 

skolans verksamhet är de som företräder den kultur som finns och ska finnas på skolan, alltså 

är det viktigt att aktivt arbeta för att motverka mobbningen. Det är inte enbart viktigt utan de 

vuxna inom skolan har en skyldighet att aktivt motverka och arbeta mot mobbning 

(Skollagen, kap. 6. SFS 2010:800). Barnens utsagor visar på en problematik som vi ser ur det 

sociokulturella perspektivet i och med att de tydligt talar om organisationen och den rådande 

kulturen på skolan. 

 

Vilka uppfattningar har barnen angående vuxnas arbete mot mobbning? 

Innan vi påbörjade vår undersökning hade vi en tanke om att barnen skulle veta mer om hur 

de vuxna arbetar, än vad det visade sig att de gjorde. Den övervägande delen av barnen hade, 

enligt oss, en låg kunskap om hur de vuxna arbetade. Deras uppfattning är att de vuxna 

arbetar för att motverka mobbning men barnen vet inte hur de gör eller hur mycket tid som 

läggs på arbetet. Vi menar att det är viktigt att aktivera barnen i arbetet mot mobbning genom 

att tala med dem och föra diskussioner istället för att aktivera dem som kamratstödjare eller 

friendsare, då barnen själva anser att ansvaret blir alltför stort för dem. Genomgående i alla 

intervjuerna var enligt barnen att de vuxna ska ansvara för konfliktlösningen och 

antimobbningsarbetet. Utifrån barnens utsagor tolkar vi det som att barnen inte vill ha det 

ansvar som de vuxna gett dem. Detta styrks ytterligare av att barnen säger att det kan vara 

svårt för dem själva att reda ut konflikter och att de vuxna behövs för att lösa situationen. 

Genomgående i intervjuerna och enkäterna är också att barnen vill ha mer engagerade lärare 

och att dessa ska vara ute på rasten och hålla ett vakande öga på dem. I och med att det inte 

finns några eller få vuxna ute på skolgården skapas en kultur där mobbning kan uppstå eller 

förvärras. Finns det vuxna ute på skolgården inges barnen trygghet då dessa kan vara beredda 

att ingripa om en mobbningssituation uppstår (Olweus, 1998; Osbeck, Holm & Wernersson, 

2003).  
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Även under denna frågeställning blir bristerna i organisationen synliga då barnen talar om att 

de inte vet hur eller när de vuxna arbetar mot mobbning och inte heller hur mycket tid som 

läggs på arbetet. En anledning till dessa brister skulle, enligt oss, kunna vara att de vuxna inte 

anser att det förekommer någon mobbning på skolan. Dock talar Olweus (1998) om faran med 

detta antagande och menar att ingen skola eller verksamhet får ses som mobbningsfri eller 

mobbningssäker. Alla inom verksamheten måste räkna med att tendenserna kan uppstå, 

speciellt om många personer är på samma plats och de själva inte får bestämma hur grupperna 

ska vara sammansatta. Då organisationen blir synlig i barnens uttalande kan vi se den 

sociokulturella förklaringsmodellen i och med den kultur som skapas och som enligt barnen 

kan verka tillåtande till mobbning. Dock ser vi även det juridiska perspektivet i och med de 

lagar och förordningar som skolans lärare och annan personal måste följa, exempelvis Lgr11 

och skollagen. Alla vuxna har, enligt skollagen paragraf 10, skyldighet att anmäla till rektor 

eller förskolechef om någon blir utsatt för mobbning eller kränkande behandling inom skolan 

(Skollagen, kap. 6, §10. SFS 2010:800). Vi funderar dock på huruvida detta kan skötas såsom 

skollagen föreskriver i och med att de vuxna, enligt barnen, inte är ute på rasterna för att hålla 

uppsikt över vad som händer. 

 

Vilka uppfattningar har barn om hur arbetet mot mobbning bör utformas? 

Vad gäller barnens tankar om hur arbetet bör bedrivas fick vi inte den information vi från 

början antog att vi skulle få av barnen. Många av grupperna hade inga förslag på hur man 

skulle kunna arbeta för att motverka mobbning. Vi funderar över om detta kan ha att göra med 

att de vuxna inte tydliggör för barnen hur de själva arbetar för att motverka mobbning. Dock 

stod vi inte helt utan förslag på hur man skulle kunna arbeta. Ett barn förde fram att man 

kunde få låna en Mp3 och spela in sig själv och sedan lämna över den till läraren. På detta vis 

skulle de kunna tala om sina känslor på ett sätt som de anser är lättare än att tala öga mot öga 

med en vuxen. Genom Mp3:n kan man också få reda på i vilken omfattning mobbning 

förekommer på skolan. Det är betydelsefullt att de vuxna inom skolan samlar in information 

om förekomsten av mobbning inom verksamheten för att kunna motverka detta (Bliding, 

2004; Olweus, 1998). 

 

Inom denna frågeställning fick vi också svar som skapade starka känslor hos oss. Ett barn 

uttalade att det inte går att stoppa mobbning för det är alltid någon som börjar och att denne 

bara fortsätter trots tillsägelser från fröken. De flesta vet vi nog, enligt oss, att mobbning kan 

vara svårt att motverka och helt få bort från verksamheterna. Att få höra det sägas på detta vis 

från ett barn anser vi känns ledsamt. Mobbning är ett fenomen som inte får lov att 

förekomma, ingen får lov att utsättas för detta eller för annan kränkande behandling och alla 

vuxna inom skolan måste kontinuerligt aktivt arbeta för att motverka mobbning (Skollagen, 

kap. 6. SFS 2010:800; Skolverket, 2011a). För att kunna arbeta mot mobbning och skapa 

trygghet hos barnen gäller det att de vuxna har kunskaper i hur gruppdynamikens olika faser 

påverkar hur gruppen utvecklas (Nilsson, 2005). Vi får aldrig sluta ta till oss nya kunskaper 

och vi får aldrig sluta arbeta mot mobbning och barnens uppfattningar, menar vi, visar 

ytterligare på hur allvarligt ämnet är.  

 

Vårt kunskapstillskott  
Här vill vi lyfta fram den okunskap barnen hade kring hur de vuxna arbetar och hur mycket de 

arbetar för att motverka mobbning. Vi vill därav åter trycka på vikten av att samtala med 

barnen om mobbning och det som görs för att motverka detsamma. Ytterligare något vi anser 

att vår studie tillfört är vikten av att så långt det går ta barnens perspektiv, för att på så vis få 

kunskaper som vi anser saknas i arbetet med mobbningsproblematiken inom skolans 

verksamhet. Barn och vuxna tänker många gånger på olika vis och då barnen ofta är 
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huvudpersonerna i mobbningssituationerna inom skolan anser vi att deras tankar angående 

vad som är mobbning borde ha en större betydelse än vad det enligt oss har.  

 

Förslag till vidare forskning 
Vi anser att det finns dimensioner inom mobbningsfältet som behöver undersökas vidare. En 

av dessa är, enligt oss, jämförelse mellan de vuxnas uppfattningar kring fenomenet mobbning 

med hur barnen uppfattar det. Jämförelser kan göras genom att även ta reda på de vuxnas 

uppfattningar kring varför mobbning uppstår och hur de vuxna anser sig arbeta mot 

mobbning. Skiljer sig deras uppfattningar åt mot barnens uppfattningar och i så fall hur och 

varför? För att ta reda på detta kan man utföra intervju- och enkätundersökningar med de 

vuxna inom verksamheterna. Även dessa bör ske i grupp och vara grundade på liknande 

frågeställningar som barnen fått till sig för att lättare kunna jämföra deras svar med de svar 

barnen gett. En frågeställning kan exempelvis bli ”Hur skulle du förklara vad mobbning är?”, 

”Varför tror du att mobbing uppstår?” och ”Vilka uppfattningar har du kring ert arbete mot 

mobbning?”. Andra viktiga aspekter kan vara att jämföra om genus påverkar utfallet av 

liknande studie. Uppfattar flickor och pojkar eller män och kvinnor mobbning olika? Hur ser 

skillnaderna ut om man gör en jämförelse mellan barn i de tidigare åldrarna och barn i de 

högre åldrarna? Mest betydelsefullt, enligt oss, är dock att forskningen kring mobbning ur ett 

barns perspektiv fortsätter. Nu är det verkligen dags att ta barnen på allvar och ta reda på vilka 

uppfattningar de har kring fenomenet för att på så vis få bukt med mobbningsproblematiken. 
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Högskolan Väst, Trollhättan 27/9-2011    

 

 

 

Till rektorn  

Vi är två lärarstudenter från Högskolan Väst i Trollhättan. Vi heter Heléne Gustafsson och 

Madelen Karlsson.  Under höstterminen 2011 skall vi tillsammans genomföra en studie och 

skriva en c-uppsats angående mobbning sett ur ett barns perspektiv.  

I vår studie kommer ca 5 skolor medverka och vi undrar nu om er skola kan tänka sig att vara 

en av dessa. Till studien har vi tänkt oss barn i 10 års ålder. Dessa kommer att delta i små 

gruppintervjuer samt en liten enskild enkät, deltagandet är frivilligt och kan när som helst 

avbrytas. Intervjun dokumenteras genom film och ljudinspelning, men enbart i 

forskningssyfte till vår studie. Materialet kommer att förvaras så obehöriga inte har tillgång 

till det. Intervjun samt enkäten är självklart anonym där skolan samt barnen endast nämns i 

form av fingerade namn. 

 Berörda barns föräldrar kommer att få ett brev med information samt förfrågan om deras barn 

får vara med i studien. Breven lämnas med hjälp av fritidhemmen till alla föräldrar som har 

barn i 10 års ålder inom verksamheten. När svaren kommit tillbaka från föräldrarna görs ett 

slumpvist urval så vi får en grupp från er skola som består av ca 4-5 elever. Tillsammans med 

dig och fritidshemmen bestämmer vi sedan en träff då intervjuerna samt enkäten ska äga rum.  

För att eleverna inte ska känna sig stressade kommer intervjun samt enkäten tillsammans ta ca 

1,5-2 timmar. Efter det slumpmässiga urvalet av barn behöver vi information angående 

allergier och andra restriktioner då vi planerat att bjuda deltagarna på en lätt fika utifall 

”träffen” sammanfaller med mellanmålet. 

Svar från er behöver vi senast tisdagen den 4 oktober 2011. 

Har ni några frågor så känn er varmt välkommen att kontakta oss. 

 

 

Stort tack på förhand  

Med vänlig hälsning 

 

Heléne Gustafsson och Madelen Karlsson 

helene.gustafsson@student.hv.se 

madelen.karlsson@student.hv.se 
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Hej 
Vi är två lärarstudenter från Högskolan Väst i Trollhättan som heter Heléne Gustafsson 

och Madelen Karlsson.  Under höstterminen 2011 skall vi tillsammans genomföra en 

undersökning och skriva en C-uppsats angående mobbning sett ur ett barns perspektiv. 

Vi har tänkt genomföra undersökningen med hjälp av en gruppintervju och en liten 

enskild enkät. Dessa är givetvis anonyma och deltagandet går att avbryta när som helst 

om det skulle behövas.  

 

Er skola har slumpvist blivit utsedd till att delta i vår undersökning. Vi vänder oss till er 

föräldrar som har barn i 10 års ålder inom detta fritidshem. Vi vill ta del av 

tankarna hos 10 åriga barn, för oss är inget rätt eller fel, det är endast 

barnens tankar vi vill höra. Vi är oerhört tacksamma att vi får ta del av 

ditt barns funderingar om mobbning, tankar som vi ser som oerhört 

betydelsefulla. Efter ert godkännande väljer vi sedan slumpmässigt ut 

två grupper med 3 barn i varje som deltar i gruppintervju- och 

enkätundersökningen. Det ditt barn säger/skriver används endast som 

underlag till C-uppsatsen och materialet kommer förvaras utom räckhåll för 

obehöriga. Ditt barns namn kommer inte heller att nämnas i uppsatsen.   

 

Ert svar behöver vi senast tisdagen den 25 oktober 2011 

 

Stort tack på förhand 

 

Med vänlig hälsning  

Madelen och Heléne 

 

 

 

 

Jag godkänner att mitt barn deltar i undersökningen 

 

Jag godkänner inte att mitt barn deltar i undersökningen 

 

Barnets namn: 

 

Vårdnadshavares namn: 

 

Vårdnadshavares underskrift:
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Definitioner av 

mobbning 

 

vad 

varför 

hur 

 Om du skulle berätta för en av dina 

kompisar vad mobbning betyder, hur skulle 

du förklara då? 

 Vad är mobbning? 

 Har jag förstått dig rätt med att du menar att 

mobbning är... 

 Vad säger mobbare? 

 Vad gör mobbare? 

 NÄR räknas dessa handlingar du beskriver 

som mobbning? 

 Berätta varför du anser att det du beskriver 

är mobbning? 

 Hur tänker du kring vad det är som gör att 

något blir mobbning? 

 Fundera på om mobbning kan innebära 

något mer än det du tagit upp, vad kommer 

du fram till då? 

Tankar kring vuxnas 

arbete mot mobbning 

 

vad 

varför 

hur 

 Vad tänker ni om de vuxnas arb. mot 

mobbning? 

 Har jag förstått dig rätt i det du säger att... 

 Varför tror ni att de gör så? 

Barnens egna arbete 

mot mobbning 

 

vad 

varför 

hur 

 Vad skulle ni göra för att motarbeta 

mobbning? 

 Hur skulle ni göra för att inte mobbning 

skulle bli? 

 Har jag förstått dig rätt när du beskriver att... 

 Förklara varför du skulle göra just så. 

Definitioner av 

mobbning 

 

vad 

varför 

hur 

 Hur går mobbning till? 

 När räknas det som mobbning? 

 Är det något mer du vill ta upp i ämnet 

mobbning? 

 Vad skulle du vilja säga som avslutning till 

det vi pratat om? 

 

Ta med fika till alla barn  
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 Hur tror du att mobbning 

uppstår?  

 Varför uppstår mobbning? 

 Vad är det som gör att mobbning 

uppstår?  
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