
            

 

 

 

                            Institutionen för teknik och samhälle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E
X

A
M

E
N

S
A

R
B

E
T

E
 

Tårpölar i ögonen 
En socialpsykologisk studie om barn i årskurs 
fem och deras uppfattning om mobbning. 

Examensarbete inom ämnet socialpsykologi 
Nivå C 30 hp 
Termin 6 År 2009 
 
Anna Bergman 
Sara Hammar 
 
Handledare: Roland Ek 
Examinator: Sabina Holstein-Beck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

Abstract 

 
 

Alla barn har en rättighet att känna sig trygga i skolan och inte bli utsatta för 

kränkande behandling eller mobbning. Mobbning är ett problem som måste 

uppmärksammas alltmer eftersom det inte alltid tas på allvar trots att varje skola 

har någon form av antimobbningsplan. Mobbning kan uttryckas i form av fysisk, 

psykosocial och verbal mobbning. Vårt syfte med undersökningen är att lyfta 

fram barns uppfattning om mobbning. Då lyder vår problemformulering som 

följer: Hur uppfattas mobbning av barn i årskurs fem på sex olika skolor? Vårt 

intresse ligger i att utföra vår undersökning i årskurs fem på sex olika skolor som 

aktivt arbetar med olika program mot mobbning. Undersökningen är inte avsedd 

som en jämförande studie. Vår metod är kvalitativ i form av en helt anonym 

enkätundersökning med öppna frågor då vi anser att ämnet är alltför känsligt för 

att använda vid intervjuer. Svaren vi får är inte ämnade att föra statistik utan syftet 

är att analysera och tolka barnens svar för att skapa en förståelse av deras 

uppfattning. Vi har valt att i analysen av enkätsvaren använda oss av symbolisk 

interaktionism, social identitetsteori, rollteori och aggression som gruppfenomen. 
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1 Inledning 

1.1 Introduktion  
Vi vill uppmärksamma ämnet mobbning eftersom vi anser att detta ämne är ett 

samhällsproblem som många människor själva har någon form av erfarenhet av. 

Om mobbning inte får mer uppmärksamhet, anser vi att det är ett tyst 

godkännande för fortsatt kränkning av en annan människa. Alla barn har en 

rättighet att känna sig trygga i skolan och de ska slippa kränkande behandling. Ett 

barn som blir mobbat lider svårt och måste tas på allvar. Tyvärr tas det inte alltid 

på allvar och barnen ignoreras av vuxna runt omkring dem. Enligt Skollagen 2§ 

ska den som verkar inom skolan arbeta aktivt för att motverka all form av 

kränkande behandling och dit räknas mobbning. På regeringens uppdrag har 

Skolverket i samarbete med Myndigheten för skolutveckling utarbetat allmänna 

råd och kommentarer för arbetet med att motverka alla former av kränkande 

behandling. Exempel på kränkande behandling är mobbning och rasistiska 

beteenden. Gemensamt för all kräkning är att det kränker allas lika värde. 

Mobbning innebär en handling, som sker upprepade gånger. Den kan vara fysisk 

till exempel genom slag och sparkar, verbalt såsom hot, psykosocialt i form av 

utfrysning eller ryktesspridning, samt vara text- och bildburen såsom klotter, sms 

och lappar (Skolverket, 2004). Den 1 januari 2009 ersattes de gamla sju 

diskrimineringslagarna och slogs ihop till en ny diskrimineringslag och en ny 

myndighet bildades, Diskrimineringsombudsmannen, som ska se till att lagen följs 

och ta emot anmälningar om kräkning på grund av diskrimineringsgrunderna 

(Regeringskansliet, 2009). Varje förskola och skola skall även utforma en 

likabehandlingsplan som ska innehålla ansvarsfördelning, rutiner för tillsyn, 

dokumentation, planerade åtgärder, uppföljning av åtgärder, utvärdering, 

revidering och krav på kvalitetsredovisning (Skolverket, 2008). 

 

Det finns även flertalet modeller som arbetar förebyggande, åtgärdande och på 

lång sikt med antimobbning däribland Olweusprogrammet och Friends som vi har 

valt att fördjupa oss i. Ett intresse väcktes hos oss att undersöka 

mobbningsfenomenet närmare och avgränsa oss till hur barnen i årskurs fem 

uppfattar mobbning.  
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2 Bakgrund 
 

2.1 Syfte  
Vårt syfte är att visa på vad uppfattningen av mobbning är hos barnen i årskurs 

fem på sex olika skolor utifrån enkätundersökningar. Det finns mycket som vi 

vuxna kan lära av barnen och med hjälp av vår undersökning vill vi påvisa vikten 

av att ta barnen på allvar.   

 

2.2 Problemformulering 
Hur uppfattas mobbning av barn i årskurs fem på sex olika skolor som aktivt 

arbetar mot mobbning?  

 

2.3 Bakgrundsfakta  
Mobbning sker i stora som små städer och likaså i stora som små skolor (Helkama, 

2000). Den första personen som använde sig av begreppet mobbning var etologen 

Konrad Lorenz (1903- 1989) och hans intresse var djurens beteende. Han beskrev 

då hur djur attackerade i grupp (Friends, 2008). Det var i slutet på 1960-talet som 

Dagens Nyheter publicerade en artikel med inlägg av läkaren Peter-Paul 

Heinemann som belyste fenomenet mobbning (Thors, 2007). Peter-Paul 

Heinemann var bland de första som uppmärksammade mobbning i Sverige.  Han 

menar att mobbning är fysisk eller psykisk gruppvåld riktat mot en person men 

denna definition tillämpas inte inom den moderna skolmobbningsforskningen som 

idag är mer individfokuserad (Eriksson, Lindeberg, Flygare & Daneback 2002). På 

varje skola finns det någon form av mobbningsplan som ska fungera förebyggande 

och åtgärdande (Skolverket, 2008).  

 

2.4 Olweusprogrammet  
I början av 1970-talet genomförde Dan Olweus den första vetenskapliga 

undersökningen av skolmobbning som publicerades 1973 i Sverige (Thors, 2007). 

Dan Olweus är professor i psykologi och arbetar vid universitetet i Bergen, Norge. 

Under 35 år har han forskat kring skolmobbning och åtgärder mot skolmobbning. 

Han anses vara grundaren av mobbning som ett eget forskningsområde. Han har 

utvecklat Olweusprogrammet som erbjuds till alla norska grundskolor (Thors, 

2007). 



Institutionen för Teknik och Samhälle  Anna Bergman 

Högskolan i Skövde                                                                Sara Hammar                                                          Sara Hammar 

 4 

2.4.1 Vad är mobbning enligt Olweus?  

Olweus definition av mobbning är följande: ”En person är mobbad när han eller 

hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar 

från en eller flera personer” (1991, s. 4). En negativ handling är när någon 

förorsakar eller försöker förorsaka en annan person skada eller förtret. Det kan ske 

verbalt, genom bland annat hot, hån och förolämpningar men kan också ske 

genom fysik kontakt såsom knuffar, sparkar och nypningar. Negativa handlingar 

kan även ske utan ord eller fysik kontakt, det vill säga genom grimaser och fula 

gester. När det handlar om mobbning gäller en obalans i styrkeförhållande 

sinsemellan parterna. Offret är den svagare parten och har svårt att försvara sig 

(Olweus, 1991). Olweus skiljer mellan indirekt och direkt mobbning. Indirekt 

mobbning innebär utfrysning, baktalning eller likvärdiga handlingar. Direkt 

mobbning handlar om sparkar, slag, kränkande och hånfulla kommentarer 

(Olweus, 1999).  

 

2.4.2 Vem blir mobbad enligt Olweus?   

Mobboffren har vanligen flera gemensamma kännetecken vilka kan vara att de är 

försiktiga och känsliga, har lätt för att gråta, de har en negativ självbild och känner 

sig ofta misslyckade och skamsna. Vänskapskretsen är oftast obefintlig för ett 

mobboffer och han/hon känner sig därmed ensam och övergiven. Mobboffren 

ogillar våld och är rädda för att slå sig samt umgås lättare med vuxna än med 

jämnåriga (Olweus, 1999). Denna kategori av mobboffer kallar Olweus för passiva 

eller undergivna. Dessa mobboffer är inte aggressiva eller retsamma och intar en 

passiv ställning som signalerar osäkerhet till omgivningen (Olweus, 1991). Den 

andra kategorin är det provocerande mobboffret som förekommer i mindre 

omfattning. Dessa offer karaktäriseras av okoncentration, allmän orolighet vilket 

leder till mycket spänning omkring dem. De kan i vissa fall benämnas som 

hyperaktiva och är inte heller omtyckta av vuxna. Ett försök till att mobba svagare 

elever kan förekomma hos dessa mobboffer. I fallet av ett provocerande offer är 

hela klassen involverande i trakasserierna till skillnad från det passiva mobboffret 

(Olweus, 1999). 

 

2.4.3 Vem mobbar enligt Olweus? 

En mobbare kännetecknas av en positiv attityd gentemot våld och uppvisar 

aggressivitet mot kamrater och vuxna vilket är ett framträdande kännetecken. De 
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har behov att dominera och hävda sig. I genomsnitt har mobbare en positiv 

självbild och de är oftast fysiskt starka. De har en tendens att prata sig ur jobbiga 

situationer (Olweus, 1999). En annan typ av mobbare är den passiva mobbaren 

eller medlöparen som inte själv tar initiativet utan bara följer med (Olweus, 1991). 

Olweus menar att det finns fyra faktorer som kan utveckla ett aggressivt beteende 

och i huvudsak är det pojkar som har studerats. Han menar att föräldrarnas kärlek 

och värme de första tre åren i livet är väldigt viktigt för en brist på detta kan leda 

till aggressivt beteende gentemot omgivningen. Olweus menar även att om 

föräldrarna har tillåtit och inte satt gränser för det aggressiva beteendet medför det 

en ökning av det beteendet. En tredje faktor är om föräldrarna slår sina barn eller 

får aggressiva känsloutbrott eller som en fjärde faktor om barnen har ett hetsigt 

temperament. 

 

2. 5 Friends  
Friends är en ideell organisation som grundades av Sara Damber 1997. Friends 

arbetar för att motverka mobbning och kränkande behandling inom skolan och 

räknas idag till den största aktören inom det arbetet. Friends menar att alla har rätt 

till en vän (Friends, 2008). 

 

2.5.1 Vad är mobbning enligt Friends?  

Enligt Friends kan mobbning definieras som: ”det handlar om ett upprepande 

aggressivt beteende med ojämn maktbalans mot ett offer som har svårt att försvara 

sig”. På Friends hemsida nämns fyra olika mobbningstyper. Den första är psykisk 

mobbning som innebär utfrysning, blickar, minspel, ignorering etcetera. Den andra 

är verbal mobbning och handlar om glåpord, förtal och ryktesspridning med mera. 

Den tredje typen av mobbning är fysisk och den innefattar sparkar, slag, 

tafsningar, sabotage och förföljelse. Den fjärde mobbningstypen är e-mobbning 

och överensstämmer med övriga typer av mobbning fast den sprids elektroniskt 

(Friends, 2008). 

 

2.5.2 Vem blir mobbad och vem mobbar enligt Friends? 

Orsaken till mobbning är ett grupproblem enligt Friends. Det handlar om 

relationer mellan människor och vem som helst kan bli mobbad. Det är inte ett 

individproblem utan ett grupproblem. Den som mobbar är den som får stort 

utrymme i gruppen och kan hävda sig men även de runt omkring är med eftersom 
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de tillåter att mobbningen får fortgå. I en grupp med dålig stämning är det störst 

risk att mobbning uppkommer tillsammans med flera andra faktorer (Friends, 

2008). Mobbning beror på att en människa vill tillhöra en gemenskap och bli sedd. 

Någon kan leta fel hos vem som helst på grund av att det finns en otrygghet i 

gruppen vilken kan bero på stress, press eller otydliga gränser från lärarna om vad 

som är tillåtet eller inte. Även avundsjuka kan vara roten till att någon blir utfryst. 

Det kan vara svårt att gå emot en mobbare då rädslan för att själv bli utsatt kan 

vara stor. Därför är det lättare att samtycka istället till mobbningen vilket bidrar till 

att mobbaren får det svårt att sluta eftersom det har godkänts av andra i gruppen så 

kallat grupptryck. Friends menar att det är beteendet som felar inte mobbaren som 

person. Friends utbildar kamratstödjare som framförallt ska fungera som bra 

kompisar (Friends, 2008).  

 

2.6 Likabehandlingsplan 

En likabehandlingsplan bör finnas i varje kommun och den är till för att främja 

alla barns lika rättigheter och förebygga diskriminering. Syftet med planen är att 

oavsett kön, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, religion eller funktionshinder ska 

alla elever ha lika rättigheter. Dessa diskrimineringsgrunder ska vara förklarade i 

likabehandlingsplanen så att elever, föräldrar och skolpersonal på ett enkelt sätt får 

kunskap om sina rättigheter och skyldigheter (Skolverket, 2008).  

 

2.7 Diskrimineringslagen 
Den 1 januari 2009 trädde en ny diskrimineringslag i kraft. Det som är nytt är att 

en ny myndighet har utsetts, en så kallad Diskrimineringsombudsman. Två nya 

diskrimineringsgrunder har tillkommit och de är ålder och könsöverskridande 

identitet eller uttryck. Dessa ska tillsammans med nuvarande 

diskrimineringsgrunder: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning motverka diskriminering 

(Regeringskansliet, 2009). I 4 § framgår det vad som innefattar diskriminering. 

Det är bland annat direkt diskriminering som innefattar den som blir sämre 

behandlad än någon annan och indirekt diskriminering som innebär ifall någon 

missgynnas genom tillämpning av någon bestämmelse eller liknande. Även 

trakasserier omnämns och med det menas kränkning av annans värdighet (Svensk 

författningssamling, 2008:567).  
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3 Teoretisk bakgrund  

3.1 Symbolisk interaktionism 
Symbolisk interaktionism är ett perspektiv om den sociala verkligheten. Trost & 

Levin (1996/2004) skriver om fem hörnstenar i symbolisk interaktionism som är: 

definition av situationen, social interaktion, symboler, människan är aktiv och 

nuet.  

 

Begreppet ”Definitionen av situationen” myntades av William I Thomas och 

Florian Znaniecki.  Det så kallade Thomasteoremet innebar att det människor 

definierar som verkligt gör även konsekvenserna verkliga. Situationen innefattar 

både de människor vi interagerar med och hela situationen vi är i. Till situationen 

hör vår hälsa och sinnesstämning, men även externa faktorer såsom väder, 

lokalisering och gruppsammanhang. Med ”Definition av situationen” menas att 

människor tolkar situationen på olika sätt och beter sig därefter (Trost & Levin, 

1996/2004).  

 

Social interaktion innebär att människor interagerar genom att prata, genom 

kroppsrörelser med gester och mimik. Det är interaktion när en person talar med 

en vän eller när vi betalar i affärer men det är även när vi är tysta och tänker. Våra 

tankar består av ord och symboler och utan dessa kan vi inte tänka. Genom våra 

tankar kan vi känna våra känslor.  

 

De vanligaste symbolerna är våra ord som vi lärt oss genom hela livet. Till en 

början är det mest bara ljud som senare blir ljud med en mening och blir då ett steg 

närmare symboler. För att det sedan ska bli fulländade symboler krävs det att det 

inte bara har en mening för oss själva, utan det behöver också betyda samma 

mening för andra människor runt omkring oss. Symboler är sålunda kollektivt 

meningsfulla annars är de inga symboler. En del gester och mimik är också 

symboler. Enligt Mead är symbolerna signifikanta och det innebär att både sändare 

och mottagare ska mena nästan detsamma och det ska även vara med avsikt, inte 

slumpartat. Barn använder ibland ord som har en mening för dem, men för 

omgivningen kan orden bli obegripliga. Det händer att det uttalade ordet blir rätt 

men det innebär inte att det är en signifikant symbol eftersom det inte är med 
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avsikt. Men nästa gång barnet använder samma ord och det har samma innebörd 

för barnet själv och för omgivningen, då har barnet lärt sig en signifikant symbol. 

Symbolerna är även beroende av hur vi definierar situationen. Avsedda handlingar 

är också symboler genom vilka vi förmedlar vad vi vill, vad vi gör eller tänker 

med mera (Trost & Levin, 1996/2004).  

 

Enligt symbolisk interaktionism är vi människor aktiva sociala varelser, vilket 

innebär att vi är med i en process och att vi alla är föränderliga. Det som utmärker 

symbolisk interaktionism är att man utifrån detta perspektiv inte ser människan 

med en uppsättning stabila egenskaper. Enligt de symboliska interaktionisterna är 

inte en människa dominant utan att hon beter sig dominant.  De menar alltså att 

människan ”gör” istället för att människan ”är”. Om en människa är elak innebär 

det att det inte går att förändra men om hon däremot beter sig elakt går det att 

förändra eftersom människan är föränderlig. Det är svårt att förutsäga vad en 

person kommer att göra. För att vi ska ha en möjlighet till att förstå någons 

handlande måste vi även förstå hur den personen definierar situationen och 

symbolerna vilket vi kan göra genom att empatisera. När vi föreställer oss detta är 

det ungefär samma sak som Mead kallar för att ta andras roller. Rollövertagande 

innebär att individen identifierar sig med andra. Mead var inspirerad av William 

James när han delade in Jaget i två teoretiska delar; I och Me. Personhistorien med 

samvete och normer finns i Me medan I är den aktiva delen som vi handlar med 

men som även bromsas av Me. När I har gjort eller sagt något lagras det 

symboliskt i Me, det råder en slags dialektik mellan I och Me. Dessa två begrepp 

är bra verktyg när det görs försök till förståelse av en människas handlande, tankar 

och känslor (Trost & Levin, 1996/2004).  

 

Allt vi gör sker i nuet och Herakleitos som levde 540-480 före vår tideräkning, sa 

att inte någon kunde gå ner i samma flod två gånger vilket beror på att floden hela 

tiden förändras. Vi människor är hela tiden i en process och förändras ständigt. 

Det som finns i vårt minne finns integrerat i den process vi hela tiden går igenom 

och minnena trängs inte undan. Vi tar hjälp av våra erfarenheter och lärdomar som 

vi skaffat oss genom livet när vi handlar i nuet. Om vi har erfarit något som inte 

har fungerat är sannolikheten stor att vi inte använder oss av det igen. Vi lär av 

våra misstag men det viktiga är att vi handlar i nuet (Trost & Levin, 1996/2004).  
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En människa blir stegvis en social varelse i och med socialisationen som pågår 

under uppväxten. Ett barn lär sig både kroppsspråk och det talade språket till en 

början med hjälp av de signifikanta andra som ofta är mamma, pappa och syskon, 

men också andra personer som barnet bryr sig om. Mead konstruerade olika 

stadier för uppväxten och det första stadiet är förberedelsestadiet där barnet 

imiterar den vuxna. Nästa stadium är lekstadiet och då börjar barnet prata alltmer 

och börjar lära sig att se omvärlden på ett sätt som andra ser den. Det sker nu även 

att barnet intar andras roller ett exempel är att de leker mamma, pappa, barn. 

Meads tredje stadium är spelstadiet. Vid den här tidpunkten har barnet lärt sig att 

det finns regler och system. Under detta stadium utvecklas alltmer den 

generaliserade andre som står för de olika normer som existerar i grupper och 

samhällen (Trost & Levin, 1996/2004). Mead menade att leken är en 

grundläggande och viktig process som får fram alla sociala beteenden exempelvis 

intelligens, emotioner och verbala tecken. Leken är speciellt viktig i barndomen 

för att utveckla ett lärande och elementärt beteende hos barnet. Barnet utvecklar 

självet och roller genom leken vilket är en nödvändig process i livet. Leken är en 

medfödd process som är spontan, och Mead menar att förskolan är den enda 

institutionen med ett utbildningssystem där barnen kan leka fritt och utveckla sina 

sinnen och sitt lärande. Här lär sig barnen tidigt att interagera med andra barn och 

vuxna. Även grundskolan är en förberedande värld av arbete inför vuxenlivet. Här 

existerar inte leken längre utan ersätts med undervisning och lärande. I dessa 

sociala situationer barnen ingår i är deras uppfattning kring leken försvunnen, 

barnens attityd och intellekt är som förbytt och främmande (Mead, 2001).  

 

Det finns regler inom alla sociala grupper och bryter en person mot dessa regler 

kan den här personen ses som en utanförstående som inte går att lita på. Den som 

är en utanförstående kanske inte kan godta detta och se det på sitt eget vis istället. 

Gruppen blir då utanförstående ur hans perspektiv (Becker, 2006). Den personen 

som avviker från gruppens regler har enligt förnuftets antaganden en egenskap 

som gör det ofrånkomligt att handla på det sättet. Ur en sociologisk synvinkel kan 

avvikelse definieras som ett brott mot en samförstådd regel och utifrån det söks 

faktorer i personlighet och livssituation som orsaker. Becker (2006) menar att det 

är sociala grupper som ger liv åt avvikelsen eftersom de upprättar regler. Han 

menar att det inte är frågan om en egenskap som ligger till grund för avvikelsen 
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utan det är istället en följd av att övriga individer praktiserar regler och sanktioner 

på den som överträder. Det som avgör om en handling är avvikande är hur andra 

människor reagerar på handlingen (Becker, 2006).   

 

Goffman (1963) menar att den som har någon mindre önskvärd egenskap som 

avviker från andras reduceras i vårt medvetande och blir på så sätt utstött vilket 

innebär ett stigma. Det finns en del information som är relevant och som rör 

individen. Det handlar då om individens stadigvarande känslor eller intentioner 

som individen kan ha i en del situationer. Den här informationen är både reflexiv 

och konkret på så vis att det är individen själv som förmedlar informationen och 

han gör det genom kroppsliga uttryck i form av symboler. Den här informationen 

kallar Goffman (1963) för social information. Dessa olika symboler kan förmedla 

status men kan även förmedla motsatsen som är stigma. En del symboler har olika 

betydelse i olika gruppkonstellationer. Goffman menar att en individ ofta 

förknippas med vem han är tillsammans med. Detta sänder ut social information 

om individens sociala identitet. Inom mindre grupper finns det någon som avviker 

och innehar någon slags clownmässig roll men utan respekt. Denna form av 

avvikare kallas Goffman för inomgruppslig avvikare och det är en person som 

avviker i relation till gruppen och inte bara till de normer som råder.  

 

3.2 Den sociala identitetsteorin 
Enligt den sociala identitetsteorin är det i en grupptillhörighet som en identitet 

grundas. Inom den här teorin är det en tillhörighet att till exempel vara en student. 

Det är även viktigt med en självkategorisering vilket innebär att individen 

kategoriserar sig till gruppen studenter för det är då jaget får en identitet. 

Begreppet salience används inom den här teorin och kan översättas som det som 

poppar upp och aktiveras. När en student flörtar med en annan person i väntan på 

föreläsaren har han/hon en viss identitet men den ändras till att vara student när 

föreläsaren kommer in och är då salient. Den sociala identitetsteorin är intresserad 

av vem individen är (Trost & Levin 1996/2004).  

 

William James (1890) skriver om det sociala jaget och han menar att det är svårt 

att dra gränsen mellan mig och min hos en människa. James (1890) menar att vi 

känner och agerar lika mycket om oss själva som om olika objekt. Varierande 
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material kan vara en del av mig, bara min eller inte alls ha med mig att göra, men 

ändå kan det ge samma känslor. Med varierande material menar James (1890) 

olika objekt exempelvis som fru, barn, vänner, hus, kropp, kläder etcetera. Han 

menar även att vi identifierar oss utifrån hur vi klär våra kroppar och genom vårt 

släktskap, till exempel moder, fader, fru och barn, en del av självet försvinner om 

någon av dessa dör. Även om familjen gör något fel eller vårt hus har något fel är 

det vi som får ta konsekvenserna för detta eftersom detta är kopplat till 

identifieringen av oss själva (James, 1890).  

 

Carl Rogers var en amerikansk terapeut som hörde till den humanistiska 

psykologin. Enligt Rogers föds människan med vissa positiva sociala egenskaper 

eller möjligheter och en strävan efter att verkliggöra dem. Han menar att varje 

människa är utrustad med en organisk bedömningsprocess som hjälper oss att 

bedöma upplevelser och situationer som vi träffar på. Det som är positivt i 

bedömningen följer vi aktivt för att förverkliga våra medfödda möjligheter medan 

det negativa undviks. Rogers använder sig av begreppet värde. Hos det nyfödda 

barnet är hunger ett negativt värde, eftersom barnet tydligt visar på hunger med 

hjälp av skrik. Mat blir då ett positivt värde för barnet tills barnet är mätt och 

belåtet då blir mat ett negativt värde. Denna växling mellan negativa och positiva 

värden är en flexibel process inte ett system (Rogers, 1967). Det lilla barnet 

påverkas inte av vad omgivningen tycker, det kommer först när barnet har 

utvecklats och nått en högre ålder. Barnet har då även utvecklat en jagbild som är 

socialt bestämt. Denna bild konstrueras med hjälp av omgivningens intryck på 

barnet såsom reaktioner från föräldrar och andra personer. Det finns ett medfött 

behov av att bli socialt accepterat och det medför att barnet lyssnar på vad andra 

tycker och formar jagbilden därefter. Accepteras inte barnets handlingar och 

tankar kan det innebära att barnet bortser från dem och hämmar sin egen 

utveckling. Detta leder till att barnet senare går in i vuxenvärlden med en snäv 

jagbild som kan vara full med tankar om misslyckanden (Larsen, 1996).  

 

3.3 Rollteori  
Begreppet roll infördes inom vetenskapen av Ralph Linton när han skrev sin bok 

The Study of man år 1936. Han ansåg att vi individer lever i grupper och att vi 

tillsammans med den ser oss som en enhet och att vi inte kan vara utan en 
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grupptillhörighet. Enligt Linton uppstår det förväntningar på oss från gruppens 

anhängare och varje individ i gruppen har en egen position som till exempel 

mamma eller ordförande (Trost & Levin, 1996/2004). Det är viktigt att skilja på 

social position och rollbegreppet. En person kan inneha och hålla fast en position 

men det är inte möjligt med en roll. Med roller hör strukturella krav som innefattar 

normer, förväntningar, tabu och ansvar i en social position som ligger utanför 

individens kontroll. Rollbegreppet kan även definieras som de uppfattningar som 

en grupp har om en social position och vad den innebär (Levinson, 1959). Linton 

(1936) menade att roller och status är sammankopplade och kan inte existera utan 

varandra. Människan har både rättigheter och skyldigheter vilket är förenat med 

status vilket därigenom är kopplat till en roll. Linton beskriver vidare att varje 

individ har ett flertal roller som härrör från ett mönster där individen har 

förväntningar av samhället samt vad han kan göra för samhället. Från de sociala 

mönstren som existerar kommer roller och status men de har en oberoende 

funktion gentemot andra människor som redan besitter status och roll. Ju mindre 

inblandning av externa faktorer, enligt Linton (1936), desto lättare har individerna 

att anpassa sig till sina roller och status och därmed fungerar samhället bättre. 

Vanor och attityder formas redan från födseln och det finns inte två individer som 

är densamma och i och med detta innehar de heller inte samma roller eller status. 

Linton (1936) menar att i alla sociala system krävs det mer bearbetning eller 

utbildning av vissa roller för att få ett framgångsrikt resultat. 

 

Aubert (1979) skriver om sociala roller vilket innebär att det finns förväntningar 

och normer gentemot en person som gör att personen sedan uppvisar ett visst 

beteende. Han menar på att det finns tre delar av rollbegreppet som skiljer sig åt 

och dessa är positionen, rollen och rollbeteendet. Med position menar Aubert att 

den är extern och mestadels formell inom samhället. Människan får denna position 

exempelvis genom födseln eller genom kontrakt av något slag. Rollen är 

komplementär, där förväntningar existerar och kännetecknar den position som en 

människa har. Den sociala rollen formas i samspelet med andra människor där 

både rättigheter och plikter finns inom rollen, exempelvis man och hustru. När 

någon individ skaffar sig en ny roll brukar andra individer ha svårt att acceptera 

den nya rollen vilket kan skapa problem. Då bör rollen legitimeras för att den ska 

bli godkänd av andra människor. Genom att anta en rollposition måste individen 
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följa de spelregler som erhålls och har därmed givit ett löfte att följa dessa. 

Rollbeteendet behöver inte logiskt sett gå efter de givna normerna som inkluderas 

i rollen. Beteendet är något som växer fram genom tiden och det kan ta mycket 

lång tid innan individen handlar i harmoni gentemot sin roll och sin nya befattning 

(Aubert, 1979).  

 

Det huvudsakliga med rollteori är att förklara individens och gruppens handlande 

utifrån de roller de intar. En roll är ett beteende som förknippas med en person 

som innehar en viss position i en social struktur alltså de förväntningar som ställs 

på personen. Men det är inte bara förväntningar det handlar om utan det är även 

kopplat till normer och regler som bestämmer och reglerar ett beteende (Nilsson, 

1996). Det finns normer inom alla samhällen och de är svårrubbade. Olika grupper 

har olika normer och även situationer har normer såsom hur klädseln bör vara på 

en begravning (Aronson, Wilson & Akert, 2005). Normer är effektiva, 

förpliktigande och känsloladdade, och om någon skulle bryta mot dessa normer 

resulterar detta i olika reaktioner (Nilsson, 2005). Roller kan sägas bli en sorts 

etiketter som vi sätter på oss själva och varandra för att ge en förklaring till 

beteenden och förutse hur framtida beteende ser ut. Rollerna är beroende av 

varandra och bildar ett system och är bland annat komplementära som till exempel 

lärare-elev (Nilsson, 1996). 

 

I en mobbningssituation finns det också roller. Vid 85 % av tillfällena närvarar 

åskådarna och de har en stor betydelse i en mobbningssituation eftersom det då 

uppfattas som positivt av mobbaren. Genom detta bildas en ram för interaktionen 

och inom den finns det roller som den dominanta mobbaren, det svaga offret och 

åskådarna. När detta har pågått en tid stärks mobbarens dominans och detta sänder 

ut signaler om att andra ska akta sig för mobbaren. Det kan uppstå svårigheter för 

dem som försvarar offret vilket leder till att det är många som inte agerar.  En del 

forskare menar att det finns ytterligare roller i en mobbningssituation än de som 

tidigare nämnts. Det är även assistenter till mobbaren, försvarare av offer och 

outsiders (Eriksson, Lindeberg, Flygare & Daneback 2002).  
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3.4 Aggression som gruppfenomen 
Aggression som gruppfenomen inom skola kan uppstå då skolelever utvecklar en 

rangordning mellan dem själva och andra elever, så kallat dominanshierarki som 

baseras på direkt aggressivitet. Detta kan jämföras med djursamhällen där en farlig 

aggressivitet påminner alla runtomkring vilken plats var och en har. Inom skolan 

skapas en rangordning som innebär status som kan fås genom exempelvis goda 

prestationer. Att förlora sin status kan innebära känslor som agg, mindervärde och 

fientlighet hos personen (Helkama, 2000). Olweus menar att det finns fyra typer 

av faktorer som har betydelse för utveckling av aggressivt beteende hos barn. 

Dessa typer kan utvecklas innan skolåldern och därför är det viktigt att se hur 

uppväxtförhållandet ser ut inom familjer. Den första faktorn innebär att 

föräldrarna inte ger tillräckligt med kärlek, engagemang eller uppmärksamhet till 

barnet, vilket gör att barnet kan uppvisa fientlig attityd till sin omgivning. Den 

andra faktorn är om föräldrarna inte sätter tydliga gränser när barnet uppvisar ett 

aggressivt beteende gentemot sina syskon, vuxna eller kompisar, vilket kan 

resultera i en utveckling av aggressivt reaktionsmönster. En tredje faktor är om 

föräldrarna får kraftiga utbrott eller utövar fysisk bestraffning på barnet. Den sista 

faktorn är ifall barnet har ett hetsigt temperament vilket kan leda till att det blir en 

aggressiv tonåring. Detta är forskning som gjorts framförallt på pojkar och detta är 

faktorer som innebär stor risk för ett ökat aggressionsbeteende (Olweus, 1999).  
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4 Tidigare forskning  
Det finns många forskare som ser mobbning som ett aggressivt beteende. Det 

handlar ofta om att se omfattningen av mobbningsfenomenet och känna igen 

individerna. Forskning som har bedrivits om mobbning har gjorts främst inom 

psykologi och pedagogik vilket innebär att mobbningsproblematiken har fått ett 

individualistiskt forskningssynsätt och är huvudsakligen kvantitativ med 

hypotesprövande studier och forskningsområdet är homogent. Enligt Eriksson, 

Lindeberg, Flygare och Daneback (2002) borde den forskning som finns 

kompletteras med sociologiska eller socialpsykologiska teorier för utvidga detta 

fält. Flertalet forskare anser att mobbaren har problematiska hemförhållanden med 

till exempel fysisk bestraffning, fientlighet eller liknande (Eriksson et al, 2002).  

 

4.1 Rapportering av regeringsuppdrag 

Relationer i skolan - en utvecklande eller destruktiv kraft 
Rapporten är en studie genomförd med enkäter i årskurs två, fem och åtta i 

grundskolan och år två på gymnasiet. Sammanlagt är det 148 skolor som har 

svarat på enkäterna, knappt 3400 elever. Det som har efterfrågats är elevernas 

egna upplevelser. Det kan vara konkreta handlingar såsom en knuff och vem som 

har gjort det eller om de själva har gjort något sådant. Undersökningen visar att 

barn på mellanstadiet känner sig en aning mer utsatta än gymnasieeleverna. Den 

visar även att fler elever känt sig illa behandlade och färre som känt sig mobbade. 

Fler elever svarar att de har varit med och sett mobbning men har inte deltagit 

aktivt själva. Jämfört med skolverkets tidigare undersökningar har det blivit en 

ökning av dem som känt sig mobbade av andra elever från två procent till fyra 

procent. De som känt sig mobbade av lärare har ökat från fyra procent till sex 

procent. I den aktuella undersökningen fanns en fråga om eleverna kände sig 

mobbade för tre år sedan, vilket fick utfallet att nio procent upplevt det. Det finns 

ett mönster i svaren, där barn som känner sig mobbade eller som mobbar även 

gjorde det för tre år sedan. Den här studien visar att det bland annat behövs fler 

vuxna i elevernas närhet som de kan prata med. Vuxna är flertalet gånger 

omedvetna om vad som försiggår. Det är 3-6 procent av eleverna som känner sig 

illa behandlade eller mobbade men väldigt få som svarat att de mobbar, detta 

bland flera punkter visar på de normer som finns (Skolverket, 2002). 
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4.2 Nya forskningsperspektiv på mobbning - Dokumentation av en 

forskarkonferens om mobbning 24-25 september 2003 i Stockholm 
 

Solveig Hägglund är professor i pedagogik vid Karlstad universitet och menar att 

det behövs mer forskning angående mobbningsområdet eftersom individuella 

aspekter ligger i fokus, det måste breddas utifrån större perspektiv och samarbete 

mellan olika parter. En viktig fråga för forskningen som Hägglund tar upp är hur 

de sociala och kulturella mekanismerna ser ut samt att vi måste uppmärksamma 

normer, föreställningar och värderingar som barnen utvecklar tillsammans i sin 

vardag (Andrae Thelin & Williamson, 2004). Under denna forskarkonferens togs 

Olweus åtgärdsprogram upp och det visade på ett positivt resultat kring 

mobbningsproblemet. Mobbningen hade minskat med minst 50 procent under en 

period mellan åtta till tjugo månader då åtgärdsprogrammet används. Större trivsel 

för eleverna i skolan har skapats (Andrae Thelin & Williamson, 2004).  
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5 Metod  
Vi har valt att använda oss av enkäter som vi skickat till årskurs fem på sex olika 

skolor vilka förblir konfidentiella. Vi har valt enkäter dels på grund av att vi får in 

fler svar än om vi skulle ha använt oss av intervjuer vilket skulle ha begränsat oss 

till färre elever. Vi blir inte heller geografiskt bundna av enkäter på så vis att vi 

kan skicka enkäterna per post vilket ej går vid intervjuer. En annan anledning är 

också att vi vill minimera risken att påverka respondenterna i svaren vilket enligt 

Bryman (2002) kan inträffa under intervjuer då en viss tendens finns att 

respondenten inte beskriver sådant som kan väcka ängslan eller sådant som de ej 

vill berätta. Nackdelen med enkäter är att inte kunna hjälpa respondenterna. Det 

kräver tydlighet och relevans i enkätfrågorna för att minimera risken att 

respondenten tröttnar. Ett visst bortfall bör tas med i beräkningarna (Bryman, 

2002). För att minska bortfallet har vi valt att använda sex skolor i vår 

undersökning där det sammanlagt finns 170 elever i femte klass. Vår enkät består 

av välformulerade öppna frågor för att verkligen kunna fånga barnens uppfattning 

och sedan använda barnens svar för vår tolkning. Vår metod ser vi som kvalitativ 

då vi inte är intresserade av att föra statistik, utan vi har inriktat oss på att 

analysera de verbala skrivna svaren (Backman, 1998) för att få fram barnens 

uppfattning. Det som framställs i resultatet är barnens svar och vi vill av detta 

skapa en förståelse för hur barnen uppfattar mobbning. Utifrån vårt resultat vill vi 

uppmärksamma mobbningsfenomenet och även dela med oss av våra resultat 

genom en skriftlig presentation av vårt genomförda arbete till varje skola som 

deltagit i undersökningen. Vårt angreppssätt vid analys av enkätsvaren är 

hermeneutisk eftersom tonvikten ligger på att vi vill försöka förstå 

respondenternas synsätt. Vår ontologi, läran om varandet eller existensen av något, 

är konstruktionistisk vilket innebär att människors värderingar, normer etcetera 

skapas i samspelet med andra. Vår epistemologi, kunskapsteori, är 

interpretativistisk vilket betyder att samhällsforskare studerar människor och 

institutioner för att skapa sig en förståelse av handlingar (Bryman, 2002).  

 

I vår analys utgår vi ifrån symbolisk interaktionism, rollteori, social identitetsteori, 

och aggression som gruppfenomen. Eftersom Olweusprogrammet handlar om 

aggression som orsak till mobbning blev det ett naturligt val likaså valet av 

rollteori då Friends har den som verktyg i sin modell. Den övriga teoretiska 
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bakgrunden ser vi som bra verktyg för analys av mobbning då symbolisk 

interaktionism är socialpsykologiskt och social identitetsteori eftersom mobbning 

är ett gruppfenomen.   

 

5.1 Urval 
Vårt urval är barn i årskurs fem på sex olika skolor. Vi har sökt respondenter 

genom Internet och sedan ringt upp respektive skola vi har valt. Vi har valt en 

skola som representerar Olweusprogrammet, två skolor som representerar Friends 

och sedan de övriga tre där ingen av dessa program var representerade utan de 

utgår från likabehandlingsplanen. Vi har valt årskurs fem som respondenter 

eftersom, enligt Piaget, barnen på mellanstadiet har börjat tänka mer abstrakt än 

tidigare (Larsen, 1996). Det är först nu de kan börja förstå begrepp och där anser 

vi att mobbning passar in och vi tror att viljan att prata om mobbning finns hos 

barnen i den här åldern. Vi tror även att medvetenheten om mobbning är större hos 

barnen på mellanstadiet än hos barn i tidigare åldrar. Vi har valt att inte ha ett 

åldersbestämt urval då det kan förekomma olika åldrar i årskurs fem på grund av 

olika faktorer, exempelvis förflyttning uppåt eller nedåt i skolklasser. Vi har valt 

att avgränsa oss till mobbning som sker i skolan och analyserar därför inte 

nätmobbning närmare. Detta dels på grund av att det i så fall även krävs en analys 

av hur miljöerna och umgänget skiljer sig åt. Internet är även mer frivilligt för 

aktörerna medan skolan som arena inte faller under samma frivillighetsgrad. Vi 

ämnar inte undersöka skillnaderna i uppfattningarna av mobbning mellan 

antimobbningsplan/program men vill ändå ge en bild av dem.  

 

5.2 Tillvägagångssätt 
Vi har ringt till skolledning/rektor/lärare på respektive skola för att informera och 

delge vårt syfte med vår undersökning, samt ta reda på om och i så fall vilket 

antimobbningsprogram skolan arbetar efter. Vi har fått ett godkännande av 

skolledning/rektor/lärare för att genomföra vår undersökning på de sex olika 

skolorna. Enkätfrågorna formulerades på ett sådant sätt så de ger oss svar på 

problemformuleringen och även för teorianknytningen. En pilotstudie 

genomfördes med tre femteklassare för att kontrollera att språket var anpassat till 

femteklassares läsförståelse. Pilotstudien gav ett bra utfall, vi behövde enbart 

ändra en fråga som var svårförståelig, samt lägga till en fråga. Vi har sedan skickat 
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brev till de berörda skolorna och breven fick barnen ta med hem till målsman för 

underskift och godkännande av deltagande i undersökningen. Enkäterna postades 

sedan till respektive skola där en ansvarig lärare delade ut dem och övervakade 

undersökningen. Efter påminnelser fick vi brev och enkäter återsända till oss och 

vi kunde börja sammanställa ett resultat av enkätsvaren. Resultatet har sedan legat 

till grund för vår analys, tolkning och slutsats.    

 

5.3 Etiska hänsyn 
Till skolorna har vi skickat följebrev, som barnen tagit med till sin 

förälder/målsman för ett godkännande av medverkande i undersökningen. I denna 

undersökning är respondenterna anonyma eftersom ämnet kan vara känsligt. Alla 

svar har behandlats konfidentiellt.  
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6. Resultat  

Efter avräknat bortfall hade vi sammanlagt 137 stycken enkäter som vi kvalitativt 

analyserat. Utifrån enkätsvaren från barnen kan det sammanfattas att definitionen 

av mobbning är fysisk, verbal och psykosocial. Den fysiska mobbningen kan bestå 

av slag, sparkar och knuffar. Grova uttryck som nerslagning användes också utav 

flertalet barn och även inlåsning på toaletter. Många skrev att mobbning är när 

någon tar en mössa eller andra tillhörigheter och gömmer eller kastar iväg dem. 

Barnen uttrycker även att stenkastning på mobboffret hör till mobbning. Den 

verbala mobbningen innefattar falska rykten, öknamn, kränkande ord, ironi och 

viskningar. Respondenterna anser även att när en person skrattar åt någon, gör 

någon annan till åtlöje eller sänker/nedvärderar en person är det verbal mobbning. 

Många barn svarar att utfrysning, att skicka elaka lappar och ignorering klassas 

som mobbning vilket innebär psykosocial mobbning. De flesta barnen anser att 

mobbning sker i grupp mot en person vid upprepade tillfällen och att kränkande 

behandling kan vara på grund av religion, hudfärg och språk. Nätmobbning 

framkom genom enkätsvaren vilket inkluderar elaka sms och kommentarer via 

msn. Elaka bilder som är utlagda på Internet till exempel genom bilddagboken och 

kränkande filmer på sajten Youtube räknas också till nätmobbning enligt barnen.   

 

Orsakerna till mobbning anser flertalet av barnen finns i mobbarens dåliga 

hemförhållanden och att mobbaren tar ut sin vrede på andra. Det kan vara 

förhållanden där mobbaren själv blir slagen hemma, har skilda föräldrar eller 

tidigare själv varit mobbad. Några anser att för mycket krigsspel är orsaken till 

mobbning andra menar att det är mobbaren som är osäker, avundsjuk och vill få 

uppmärksamhet men som egentligen mår dåligt. Några få barn anser att orsaken 

finns hos mobboffret som inte passar in eller ser annorlunda ut. 

 

De barn som har svarat på enkäterna tror att det känns fruktansvärt, väldigt ensamt 

och ledsamt att vara mobbad. En del respondenter anser att självförtroendet 

försvinner genom mobbning. Uttryck som används av barnen för att beskriva 

känslan som mobbad är till exempel: ”som en stenklump i magen, känns som om 

någon sugit ur orken, värre än du anar, som skräp på jorden som är värdelöst, 
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något saknas och man känner sig betydelselös, rädd och ensam. Man vill inte gå 

till skolan och undrar varför just jag?”      

 

6.1 Sammanställning av varje enkätfråga 

– med citat från barnens svar 

 

Vi har valt att återge barnens svar på varje fråga med exakta citat vilket innebär att 

stavfel och liten bokstav i början på meningar finns med. Detta har vi valt att göra på 

grund av att vi anser att barnens svar på så vis blir mer levande för läsaren.   

 

1). Vad är mobbning för dig? 

Denna fråga är besvarad på ett liknande sätt av barnen. De menar att det är elakt, 

dumt och taskigt. Respondenterna skriver även att det sker vid upprepade tillfällen 

av flera personer mot en ensam person. De anser att det bland annat innebär 

skuldbeläggning, retning, utfrysning, hot, knuffar, slag, sparkar och att tillhörigheter 

blir tagna, gömda eller kastade.  

 

”mobbning för mig är tex. att några/någon blir retad för att man ser anurlunda ut eller att man 

är den svagaste i klassen mm. Mobbning sker oftast på rasterna, via datorn eller via sms mm”.  

”När en blir retad slagen, ingen hjälper han/hon när han/hon behöve hjälp”.  

”slår en varje dag och låser in en på toaletten”. 

”Det är en dålig sak för hela världen! Jag tycker att alla barn ska ha det bra”. 

 

2). Tycker du att det finns olika sätt att mobbas på? Om Ja, beskriv de olika sätten. 

Barnen anser att det går att mobbas på många olika sätt. Respondenterna beskriver 

att det går att mobbas genom att sparkas, knuffas, trycka upp någon mot väggen, 

kasta sten eller slå ner någon. Andra sätt är att sprida falska rykten och öknamn eller 

att ignorera en annan person, frysa ut någon, skratta åt någon eller att göra en annan 

person till åtlöje. Vanliga svar var även att mobbning sker via sms, msn eller filmer 

på bland annat Youtube.    

 

”Ja. Man kan tex: retas, ta saker från den som blir mobbad tex hans/hennes mössa. 

Sparka/slåss.” 

”Ibland kan det vara att några retas för hur man ser ut och ibland kan det vara så att några 

kanske kastar stenar på en”. 
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”Ja, det är typ öknamn eller slåss eller göra såna saker som är svåra att förklara men ändå 

sårar”. 

”Man kan bli nerslagen” 

 

3). Tror du att man kan känna igen en mobbare? I så fall hur? 

64 % av respondenterna tror att man kan känna igen en mobbare. Detta kan man göra 

genom att se hur de beter sig när de spelar tuffa, kaxiga och märkvärdiga eller att de 

är väldigt coola och arga. Flera barn har svarat att en mobbare är en person som 

startar bråk och är uppkäftig. Några barn svarar även att en mobbare bär mörka 

kläder, har otäcka ögon, är stor och stark. 34 % av barnen menar att det inte går att se 

på utsidan vem som är mobbare. 

 

”På vilket beteände han/hon har” 

”man kanske ser på ansiktet eller i ögonen om det är en elak person” 

”Ja. Dom är oftast starka och har flera stycken som gör som dom säger”. 

”Dem är väl klädda i svart och är sura”. 

”Nej. Jag tycker inte att man ska döma någon på utseendet”. 

 

4). Tror du att vem som helst kan bli mobbad? 

Den här frågan besvarades båda jakande, 64 % och nekande 25 %. De övriga 11 % 

har svarat att de inte vet. De respondenter som nekade på om vem som helst kan bli 

mobbad förklarade det med att de som är populära inte blir mobbade och inte heller 

de som är snygga och starka eller som mobbar andra.  

 

”Nej för dom som är poppis dom hennger med andra poppisar ”. 

”Det är oftast dom som kanske klär sig konstigt eller ser konstig ut”. 

 

De som svarat ja på att vem som helst kan bli mobbad menar att det beror på 

mobbaren vem han/hon väljer ut. Men de menar även att det oftast är de som ser 

annorlunda ut, utövar annorlunda sporter, är speciella, blyga, fula och svaga som blir 

mobbade trots att det kan drabba vem som helst för alla kan inte tycka om alla. 

 

”Vem som helst kan ju säga något dumt så då kan man ju bli mobbad för det”. 

”En mobbare hittar dåliga saker hos alla”. 
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5.) Finns det något som gör att man kan känna igen ett mobboffer? 

De vanligaste svaren på den här frågan var att ett mobboffer ofta går ensam, är 

ledsen, tyst och är ofta sjuk. Mobboffren beskrivs som nästan osynliga, osäkra och 

rädda men även att de har udda klädstil och kan vara bleka och fula.  

 

”Ja men asså ett mobboffer är typ blyga och kollar ner i marken och kanske har tårpölar i 

ögonen”. 

”Ja, dom ser små och osäkra ut”. 

”Ja, dem kan ofta vara för sig själva på rasterna”. 

”De brukar se ledsna och nästan lite osynliga ut”. 

 

6). Vad tror du mobbning beror på?  

Under den här frågan skiljer sig svaren åt mellan de skolor som använder Friends och 

Olweus antimobbningsprogram jämfört med de tre övriga skolorna. Skolorna med 

program svarade vanligtvis att det beror på dåliga och jobbiga hemförhållanden som 

till exempel fysisk fostran och bråk eller skilda föräldrar. Obalans i maktförhållanden 

där mobboffret är den svaga var också vanligt förkommande svar men även att 

mobbaren själv en gång varit mobbad kan vara en orsak. Det framkom även från 

dessa skolor att det kan bero på att mobboffret ser annorlunda ut och att mobbaren är 

mycket arg, avundsjuk och mår dåligt. Majoriteten på de övriga tre skolorna svarade 

att mobboffret är annorlunda, har fula kläder eller svarar fel saker i klassrummet. 

Några få svarade att de berodde på dåliga hemförhållanden eller att mobbarna vill ha 

respekt eller var avundsjuk. Kontentan blir att barnen från skolorna som använder ett 

antimobbningsprogram ser orsaken oftare hos mobbaren medan skolorna utan 

antimobbningsprogram ser orsaken oftare hos mobboffret. 

 

”Som vi har lärt oss, obalans i maktförhållandet”. 

”jag tror att de beror på om det e en mes eller tönt eller liksom ser lite mesig ut så mobbar man 

den tror jag”. 

”Ibland tror jag att den som mobbar har blivit mobbad själv en gång”. 

”Mobbarna kan ha blivit slagna av föräldrarna”. 

”dom har det oftast svårt hemma”. 

”att man kanske inte ser så cool ut och har fula kläder”. 

”Att man kanske inte ser ut som alla andra”. 
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7). Gör du någonting om du ser att någon blir mobbad? 

80 % av respondenterna svarar att de försöker stoppa mobbningen genom att 

antingen ingripa själv eller säga till en vuxen som till exempel lärare, rektor eller 

föräldrar. Det är även flera som svara att de frågar mobboffret om han/hon vill vara 

med för att göra personen glad. De andra 14 % som svarade nej på den här frågan 

menar att de själva kan bli mobbade om de säger till någon vuxen så de vågar inte 

göra något åt saken. Det är 6 % som inte vet hur de ska agera då de bland annat 

aldrig har sett någon bli mobbad.  

 

”Jag går fram och sejer hej kan du och jag va sen går vi”. 

”jag gör något för om det skulle va jag så skulle jag vilja att någon hjälpte mig. Jag vet inte 

vad jag skulle göra men, tänka snabt”. 

”Jag är rädd för att bli mobbad sjelv”. 

”Jag brukar säga till en lärare om det är någon som blir mobbad”. 

 

8). Vad gör du om du själv blir mobbad? 

Den här frågan besvarades svävande då många menar att de inte säger till någon utan 

försöker ta hand om det själv och försöker se glad ut fast de är ledsna och rädda 

inombords. Flera av barnen skriver att de springer därifrån medan andra försöker 

berätta för lärare, rektor, föräldrar och släkt men inte för övrig personal i skolan.  

 

”Jag går iveg till en toa och gråter”. 

”säger till mamma och pappa att jag blir mobbad och till läraren i skolan” 

”säger till mamma/pappa eller lärare men jag är inte sonn som kan bli mobbad för jag tar hand 

om saken själv och jag är aldrig redd för andra”. 

”När jag blev mobbad sa jag inte det till någon, jag fejkade att vara glad, men egentligen 

mådde jag helt totalt skit”. 

”försöker skydda huvudet om någon slåss”. 

 

9). Hur tror du att det känns att bli mobbad? 

Svaren på den här frågan var många gånger väldigt känsloladdade då det framkom att 

barn har varit eller är mobbade. De andra svaren visar på att de flesta förstår hur det 

kan kännas att vara mobbad då de uttrycker att det är tråkigt, läskigt, att man är 

ledsen och inte mår bra. Mer laddade svar är bland annat att det känns förfärligt, 

tragiskt, känner sig värdelös, har inget självförtroende, fruktansvärt ont i magen och 

vågar inte visa känslor.  
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”det känns mer än du anar för jag blir mobad”. 

”Ibland känns det som någon har sugit ut all ork”. 

”Jag tror att det känns HEMSKT! Och att man värkligen tappar själförtroendet”. 

”Inom sig helt för j****t, jag har blivit det”. 

”Hemskt och fruktansvärt jobbigt”. 

”Man får en ”sten”klump i magen och är redd för den personen som mobbar en själv” 

”jag vet hur det käns o det käns som om man har komit till hälvätet!” 

 

10). Hur skulle det kännas om någon sa något elakt till dig? 

Det är 87 % av barnen som svarar att de skulle bli arga, ledsna och besvikna. 8 % av 

respondenter svarade att de upplevt det flera gånger. 13 % svarar att de skulle 

försöka ignorera det och gå vidare eller säga något elakt tillbaka.  

 

”Jag har varit med om det och man blir väldigt väldigt ledsen”. 

”Konstigt i hela kroppen”. 

”Jag skulle först bli ledsen och sen arg”. 

”Ledsamt, det har hänt. Jag grät så jävla mycket så jag visste inte vad jag skulle göra”. 

”släpa det och gå vidare”. 

”Det är jätte jobbigt, har blivit kallad ”Emo” i ett år så är det jobbigt”. 

”Det skulle nog kännas ont i magen tror jag”. 

 

11.) Vad kan det få för konsekvenser/följder om någon sprider falska rykten om en 

annan person? 

Olika sorters straff framkom genom svaren såsom kvarsittning, städa skolgård, extra 

läxor, varningar, byte av skola, vara inne på rasterna, utegångsförbud eller att ha 

möte med inblandade och deras föräldrar. Andra tolkningar av frågan gav svar som 

att offret blir ensam, utstött och inte omtyckt. Andra slutar att prata med personen 

som det falska ryktet handlar om och till slut kanske även offret tror på ryktet.  

 

”Då skulle alla tycka dåligt om den personen och börja mobba den personen”. 

”Man kanske tror att ryktet är sant själv” 

”Konsekvenserna blir att personen blir utputtad och har inga kompisar kvar”. 

”Man kan bli retad, man kan få mindre respekt och man kan bli nerslagen”. 

”kvarsittning, extra läxa eller ett snack med rektorn”. 

”plocka skräp på skolan varje dag med vaktmästaren”. 

 



Institutionen för Teknik och Samhälle  Anna Bergman 

Högskolan i Skövde                                                                Sara Hammar                                                          Sara Hammar 

 26 

12). Om någon är mobbad sätt ett kryss på linjen där det stämmer mest överens 

med hur du tror att de känner sig. 

Majoriteten kryss hamnade till höger på alla linjer utan två, frågan om den mobbade 

bryr sig om andra eller inte och om de är arga. Så de flesta tror att en person som är 

mobbad ofta är ledsen, bestämmer inte själv utan tycker som andra. De trivs inte i 

skolan och är ofta ensamma utan kompisar. På de andra två frågorna menar 

respondenterna att mobboffret bryr sig om andra och kryssen är även flera i mitten 

av linjen. En mobbad förefaller inte heller ofta arg utan mindre arg enligt 

respondenternas svar.  

 

13). Om någon mobbar, sätt ett kryss på linjen där det stämmer mest överens med 

hur du tror att de känner sig. 

Respondenterna menar att en mobbare inte är särskilt glad eller ledsen utan mer 

däremellan men de bestämmer själva och har egna åsikter. En mobbare struntar även 

i andra människor och är ofta arg men har många kompisar och trivs sådär i skolan 

enligt enkätsvaren. 

 

14). Skriv några regler som du tycker att alla måste följa för att klassen ska 

fungera bra när det gäller mobbning? 

De vanligt förekommande reglerna är att man ska vara snälla mot varandra, låta alla 

vara med, inte slåss och retas, inte sprida falska rykten eller öknamn. De menar även 

att de bör finnas regler som säger att man ska tala om för någon vuxen om man ser 

mobbning, att man ska hjälpa andra och behandla andra som man själv vill bli 

behandlad. 

 

”Att man ska säga till en vuxen om man vet att någon blir mobbad”. 

”sänk inte varandra, skämta inte på någons annans bekostnad”. 

”alla ska vara snälla och hjälpsamma”. 

”att man inte ska kränka andra och inte sprida falska rykten”. 

”Att alltid ha en lärare nära”. 

”inte hänga på om någon är elak”. 

”alla ska ha någon att va med på rasten”. 

”Inte Slåss!” 
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15). Tycker du att det är viktigt hur man klär sig?  

Majoriteten, 77 %, av enkätsvaren menar att det inte är viktigt med kläder utan att 

det är insidan som räknas. Samtidigt skriver de även att det är viktigt för dem själva 

hur de klär sig för att de vill se bra ut men andra får se ut som dem vill. Vissa svarar 

att det är vikigt med kläder då man inte kan ha smutsiga eller trasiga kläder på sig 

och ej heller samma kläder i flera dagar. Omoderna och orena kläder ger mindre 

respekt och större risk för att bli mobbad enligt 15 % av respondenterna medan andra 

inte vet. 

 

”jag tycker att det är viktigt hur jag klär mig, jag har vant mig vid vilken stil de andra i klassen 

har, jag vill ha snygga kläder, jag tycker att det är ganska viktigt med det spelar faktiskt ingen 

roll”. 

”Alla har olika klädsmak, för alla har sin stil, det bestemer man själlv, alla drar slutsatser om 

vad man är för en person! Det är dåligt!, man får ha på sig vad man vill, alla får ha sin egen 

unika stil, alla är lika värda och det är insidan som räknas. Sverige är ett fritt land”. 

”Jag tycker det för mig. Men jag bryr mig inte om andra. Bara emos för jag gillar inte det”. 

”Det är personen inuti som räknas”. 

”Jag tror att om någon kommer med omoderna kläder tror jag den får mindre respekt”. 

”Man ska bestämma själv hur man vill se ut och ha på sig dom kläder som man gillar själv”. 

 

16). Tycker du att det är viktigt att vara populär?  

Enkätsvaren visar att 81 % anser att det inte är viktigt att vara populär utan att det 

räcker att vara ”vanlig” om man ändå har kompisar. De menar att alla är olika och 

måste vara sig själva vilket många tror att populära inte är. De som har svarat 

jakande menar att risken inte är så stor att själv bli mobbad om man är populär och 

man får lättare kompisar. Flertalet respondenter tror att många säkert vill vara 

populära. 

 

”Alla vill nog vara i ljuset”. 

”Man vill ju inte vara utanför”. 

”För alla behöver inte gilla en. Men en kompis borde man endå ha”. 

”Det känns jobbigt alla hänger på en och följer efter vart man en går”. 

”Jag struntar i att vara populär”.  

”Man ska vara sig själv!” 
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17). Vad vill du säga till dem som mobbar? 

Till dem som mobbar vill respondenterna säga: 

”Sluta mobba!” 

”Hur skulle du känna dig om du blev mobbad?” 

”du mobbar säkert för att du inte vill vara opopulär och bli mobbad själv”. 

”Sluta mobbas det är varken coolt eller snällt det är bara dumt och fegt”. 

”Inget, jag vill inte bli slagen”. 

”Prata med någon om hur du känner”. 

”SLUTA!! NI GÖR SÅ ANDRA BLIR LEDSNA!!” 

 

18). Vad vill du säga till dem som blir mobbade? 

Till dem som blir mobbade vill respondenterna säga: 

”Vi ska se till att dom slutar mobba dig”. 

”Var stark!” 

”Tala om för en vuxen”. 

”fina kläder!” 

”Hur är det? Mår du bra? Ska vi gå till en lärare? Vill du låna min telefon så du kan ringa till 

dina föräldrar och berätta? Har han/hon mobbat dig länge?” 

”det kommer ordna sig”. 

”Jag finns här för dig ifall du behöver mig!” 
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7. Tolkningar och slutsatser 

Ur symbolisk interaktionism kan mobbning förklaras med hjälp av bland annat 

Thomasteoremet. Genom svaren urskiljer vi att en del upplever en situation som 

hotfull medan andra modigt står emot och säger ifrån. Det är alltså beroende av 

hur personen själv uppfattar situationen som utgör konsekvenserna. Upplever ett 

barn att situationen är hotfull kan konsekvenserna bli en upplevd rädsla och 

han/hon kan dra sig undan.  Flertalet svar tyder på att en mobbare kan kännas igen 

utifrån miner, kroppsrörelser och onda blickar vilket människor avspeglar i den 

sociala interaktionen. Inom symbolisk interaktionism är ord viktiga symboler och 

det framkommer i enkätsvaren att ord kan skada andra och har stor betydelse för 

hur individen blir bemött och bemöter andra. Nedvärderande ord har ungefär 

samma mening hos båda parter och är då signifikanta symboler. Mobbaren 

uttrycker orden med avsikt och likaså med avsiktliga handlingar vilket indikerar 

signifikanta symboler. Det nämns flera gånger i enkäterna att mobbning innefattar 

avsiktliga inlägg på Internet, via sms och kommentarer på msn men även avsedda 

handlingar för att skada mobboffret.  

 

En mobbare har enligt de barn som svarat på enkäterna svårt att bry sig om andra 

vilket vi kopplar samman med rollövertagande som inkluderar brist på den 

empatiska förmågan. En mobbare har då svårt att förstå den andra personens 

situation och symboler. Barnen i vår undersökning anser att mobboffret bryr sig 

om andra mer än vad en mobbare gör. Med hjälp av rollövertagande kan andra 

människor försöka förstå varför en mobbare handlar som han/hon gör genom att 

empatisera. Detta görs genom att en person identifierar sig med den andra genom 

att försöka förstå hur den personen definierar situationen och symbolerna. Detta 

sker genom att en individ föreställer sig hur den andra individen tänker eller 

känner, och sätter sig själv i dennes situation. Herakleitos menade att vi 

människor är i ständig föränderlig process där våra minnen påverkar våra 

handlingar i nuet. Detta kopplar vi samman med respondenternas svar där deras 

tidigare erfarenheter kring att själv varit mobbad har satt sina spår. Många barn 

har svarat att de själva har genomgått mobbning vilket gör fruktansvärt ont. 
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Enligt symbolisk interaktionism är människan inte dålig utan hon beter sig illa 

vilket överensstämmer med många svar. Många barn menar att mobbaren besitter 

felaktiga egenskaper på så vis att en mobbare har beskrivits som tuff och cool men 

många menar även att de försöker agera coola eller tuffa. Detta tolkar vi som att 

några respondenter ser att mobbaren är cool andra att han/hon beter sig coolt. En 

stor andel av respondenterna menar att mobbaren har svåra hemförhållanden eller 

blivit mobbad själv. Vi tolkar detta som att dessa händelser de varit utsatta för 

lagras i Me. Vi har funderingar om att en mobbare som har problematiska 

hemförhållanden eller liknande kan ha ett överbelastat Me och då får svårt för att 

bromsa I. I i sin tur kan handla i nuet utan att samvetet blir påverkat i så stor 

utsträckning. Me kan då även ha svårt att lagra nya erfarenheter och styr I utifrån 

den uppbyggda ilska, hämnd eller sorg som tidigare lagrats. Sett utifrån 

mobboffrets I och Me tänker vi att Me bromsar väldigt mycket och går in med 

självförsvar för att skydda I från att utsättas för smärta. Vi tror att genom hela livet 

har vi människor lagrat olika försvarsmekanismer i Me som kan användas vid en 

mobbningssituation som skydd. Samtidigt tolkar vi enkätsvaren som att ett 

mobboffer får dåligt självförtroende vilket lagras och möblerar om i Me eftersom 

människan är föränderlig.  

 

Becker (2006) menade att om en person går emot de samförstådda regler som 

bildats avviker denne från andra. Hos den som avviker letas det efter faktorer i 

personligheten eller i livssituationen vilket även framkom i enkätsvaren. Barnen 

skrev att om någon gör eller säger något ”fel” i klassrummet kan han/hon bli retad 

för det och det var tydligt att ”felet” kunde gälla utseende, eller bara att någon 

störde sig på personen. Vi tolkar det som att en mobbare letar efter orsaker hos 

offret som kan ha med personligheten att göra.  Detta liknar vad Goffman (1963) 

menar med stigma, att det är något hos personen som avviker eller strider mot 

normerna. Goffman menar även att varje människa sänder ut social information 

vilket vi kan urskilja i enkätsvaren då det handlar mycket om status och respekt för 

mobbaren. Om mobbaren är äldre och större i storlek är det få som vill gå emot, 

men är de däremot mindre eller jämnåriga är det fler som vågar säga ifrån. 

Rädslan för att själv bli mobbad var påtaglig i enkätsvaren och det är då lättare att 

hänga på mobbaren.  
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Det framkom att många tyckte att det går att känna igen en mobbare på så vis att 

den ofta var stöddig, bar mörka kläder och såg aggressiv ut. Likaså anser flertalet 

barn att ett mobboffer kan kännas igen genom att de ser bleka ut, ledsna, tysta, 

ensamma på rasterna och är nästan osynliga. Den här informationen stämmer bra 

överens med Goffmans tolkning av social information då den förmedlar den 

sociala identiteten.   

 

Utifrån sociala identitetsteori har individen en grupptillhörighet och för att skapa 

sig en egen identitet görs en självkategorisering. Vi tolkar det som att mobboffret 

kategoriserar sig som offer. Detta aktiveras när personen kommer till skolan och 

uttrycket salience används då inom sociala identitetsteorin. Det är möjligt att 

mobboffret har en annan identitet hemma som skiljer sig från skolans värld. I 

enkätsvaren frågar sig barnen varför just jag? Detta tyder på att de identifierar sig 

som den utsatta i gruppen. Många barn anser att det är mindre viktigt att vara 

populär men det är av stor vikt att ha flera vänner, vilket en del anser ges genom 

popularitet. Vi tycker att det framkommer hur viktigt det är med en 

grupptillhörighet och känslan av att höra hemma någonstans. Enligt enkätsvaren är 

det viktigt att vara omtyckt och de svagare blir lättare offer för kränkande 

behandlingar. Vi tolkar det som att det stärker personen i sig själv på ett positivt 

sätt om han/hon är populär eller umgås med en person som är populär oavsett 

vilken ställning individen tidigare själv har. Men det kan även få motsatta effekter, 

ifall en person som är mobbad får tillbringa en rast tillsammans med en populär 

person och blir glad över det men sedan får kalla handen och förlöjligas i stället 

för att känna sig som en i gemenskapen vilket i sin tur då leder till ytterligare 

mobbning.  

 

James (1890) menade att vi uttrycker oss med våra kroppar i form av kläder och 

smycken vilket barnen i vår undersökning anser vara mindre relevant, samtidigt 

som de tycker att en person inte kan ha på sig söndriga eller smutsiga kläder och 

att varje person fick klä sig som de själva ville. Många menar att det är viktigt hur 

de själva klär sig men de bryr sig inte om hur andra är klädda, dock finns det 

flertalet svar som menar att kläder ger respekt och popularitet om de följer modet. 

James (1890) menade att något försvinner i självet om någon av de symboler som 

vi uttrycker oss med dör. Vi tolkar det att mössor och andra tillhörigheter som blir 
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tagna eller verbal smutskastning av klädstil blir ett fråntagande av självet. Ett 

exempel är om personen själv anser att han/hon har en väldigt fin tröja men blir 

retad för att den är ful i stället vilket då leder till att en symbol för jaget har tagits 

ifrån individen.  

 

Enligt Rogers (1967) har varje människa ett medfött behov av att bli socialt 

accepterad och formar sin jagbild utifrån det sociala rummet. Genom utvecklingen 

från födsel till vuxen blir individen stegvis mer påverkad av vad andra anser om 

henne/honom som person. Genom vår undersökning framkom det att mobboffret 

tror på vad som sägs till eller pratas om honom/henne vilket då påverkar offrets 

självbild. Rogers negativa och positiva värden relaterar vi till att en mobbare får 

ett positivt värde då mobbningen fungerar framgångsrikt. Mobboffret söker efter 

uppmärksamhet vilket är ett negativt värde men processen mellan värdena kan inte 

fullföljas då mobboffret inte får den positiva uppmärksamhet som eftersöks. Även 

att respondenterna har beskrivit att mobboffer är blyga tror vi att de också söker 

efter uppmärksamhet av den positiva karaktären genom att bli sedda som 

människor och få vara en del av gemenskapen. 

 

Utifrån rollteorin menade Linton (1936) att färre yttre faktorer förbättrar 

anpassningen och vi tolkar det som att blir det för många klassregler för barnen 

blir det svårt för dem att förhålla sig till dem, medan det skulle underlätta att ha 

några färre trivselregler som alla är införstådda med. Barnen anser att det är viktigt 

att vara snälla mot varandra och låta alla vara med, inte mobbas och även en regel 

som säger att alla ska säga till en vuxen om de ser mobbning dels för att undvika 

skvallerbytta problemet. Vi tror att människor i grund och botten vet vad som är 

rätt och fel men att det är skönt att luta sig mot regler som stödjer deras agerande 

som till exempel att säga till en vuxen vid mobbning.   

 

Varje människa får genom födelse eller kontrakt en position enligt Aubert (1979) 

och i vår undersökning är positionen elev. En roll har ett förväntat beteende och 

olika normer som ska följas. Görs inte detta kan personen falla offer för 

syndabocksrollen. Vi förknippar detta med barnens svar om att inte våga gå emot 

mobbaren eftersom denne är dominant vilket då leder till aktsamhet. Vi människor 

sätter etiketter på oss själva och varandra vilket även kan ses i svaren om 
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mobboffer och mobbare som även är komplementära roller. Det finns inte ett 

mobboffer om det inte finns en mobbare. Barnen svarade att en mobbare oftast är 

kaxig, uppkäftig och arg vilket tyder på att det är ett förväntat beteende av en 

mobbare. Likaså framgår det att det finns ett förväntat beteende hos den som är 

mobbad såsom att den alltid går ensam, är ledsen, tyst, rädd och svag vilket 

framhävs i beteendet. Detta ser vi som att det är lätt att sätta etiketter på varandra 

på så vis att barnen anser att det går att känna igen de olika rollerna.  

 

Eftersom många av barnen svarar att de inte vågar gå emot mobbaren av rädsla att 

själva bli mobbade och istället håller med mobbaren tyder det på konformitet. Det 

är dock flera svar som indikerar på att en mobbare alltid är i gäng och att status 

och respekt är två viktiga komponenter för att slippa bli mobbad. En del barn 

svarar att de inte vågar göra någonting om de ser att någon blir mobbad utan går 

därifrån men även detta kan ses som passiv mobbning då ingenting görs åt saken. 

Många svarar även att de säger till en vuxen och försöker hjälpa på det viset. 

Utifrån svaren kan vi urskilja att majoriteten anser att en som är mobbad inte själv 

bestämmer och har svårt att uttrycka sig och ha egna åsikter vilket pekar mot 

konformitet. En mobbare har däremot enligt flera enkätsvar stor respekt och ”står 

över” de andra barnen som inte tillhör deras gäng. Mobbaren vågar ha egna åsikter 

och bestämmer över sig själv och över andra. Detta tolkar vi som att en 

rangordning förekommer, en så kallad dominanshierarki som är grundad på direkt 

aggressivitet. Genom respekt för en mobbare vet övriga individer sin plats i 

gruppen vilket får en negativ utgång i form av kränkande behandling. I enlighet 

med Olweus fyra typer av faktorer som har betydelse för utveckling av aggressivt 

beteende kan vi lägga märke till detsamma i våra respondenters svar. Barnen 

svarar att en mobbare ofta är arg och uppvisar fientlighet mot sin omgivning vilket 

kan bero på svåra hemförhållanden av olika karaktär. Svaren indikerar på att en 

mobbare har väldigt lätt för att bli arg och har ett hetsigt temperament. Samma 

antydan till aggression hos mobboffret ges i barnens svar men det framkommer 

även att mycket av den ilskan hålls inombords hos offret.  
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8. Diskussion 

Vi tycker att det har varit väldigt intressant och givande att arbeta med den här 

undersökningen. Vi har förvärvat ny kunskap och fått en vidgad förståelse för hur 

barn i femte klass uppfattar mobbning. Vi blev förvånande och glada över hur stor 

medvetenhet barn har om mobbningsfenomenet och kände även stor empati för de 

barn som uttryckte att de är eller har varit mobbade. Vi har reagerat på att ordet 

mobbare ofta används i singularis med gäng i bakgrunden. Det verkar handla om 

en ledare med understödjare som åsamkar stor skada för den utsatta. Vi upplever 

att det förekom fler grova ord i enkätsvaren än vad vi hade förväntat oss.  I 

enkätsvaren skriver barnen att det händer att de blir nerslagna vilket vi inte trodde 

förekom redan i årskurs fem. Vi tror att det kan ha ett samband med samhällets 

ökande våldsutveckling. I enkätsvaren framgår även att många är eller har varit 

mobbade. De skriver att de gråter och känner sig ledsna, ensamma och mår 

fruktansvärt dåligt. I en del svar känns det som att det går att utläsa att det var en 

mobbares svar men detta har vi absolut inget belägg för. Det vi dock tycker oss 

kunna utläsa är att på de skolor där inte Olweusprogrammet eller Friends används 

förekommer det mer mobbning, enligt vår tolkning. Det kan givetvis vara barn 

som valt att inte skriva om de varit eller är mobbade då vi inte frågade efter detta, 

men antalet barn som har skrivit det på skolorna där inte Olweusprogrammet eller 

Friends används är 15 stycken av 67 i jämförelse med 8 stycken av 70 som skrivit 

det på de andra skolorna med programmen. Vi anser att det borde finnas ett 

antimobbningsprogram på varje skola utöver likabehandlingsplan och 

diskrimineringslagen.   

 

Vårt syfte och vår problemformulering anser vi är besvarade eftersom en klar bild 

av hur barnen uppfattar mobbning har framkommit ur enkätsvaren och vi har fått 

ny kunskap genom att fråga om vad barnen har att säga om mobbning. Vi hade 

räknat med ett visst bortfall, men bortfallet blev större än vi förväntat oss dels på 

grund av missförstånd. För att kompensera detta bortfall fick vi kontakta andra 

skolor som kunde medverka. Detta medförde att tidsplaneringen blev svår att hålla 

och respondentantalet blev stort och mer tidskrävande. Det positiva med att vi 

hade fler skolor än vad som var tänkt från början var att vi kunde se geografiska 

skillnader i barnens svar, som till exempel att den fysiska mobbningen skiljde sig, 
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från knuffar till nerslagning såsom att slås ner till golvet. I vår enkätundersökning 

hade vi valt att få reda på om det var en tjej eller kille som besvarade frågorna. 

Detta medförde också att vi faktiskt kunde se skillnader även här, trots att tanken 

med vår undersökning inte var att titta efter skillnader mellan könen. Skillnader 

som vi kunde utläsa var att många av killarna anser att det är viktigt med kläder 

för att få respekt och bli omtyckta för att slippa bli mobbad. Många tjejer anser att 

det är viktigt med kläder för att tycka om sig själv men inte för att i första hand bli 

populär. Vi såg en tendens att det är fler tjejer än killar som vågar göra något om 

de ser att någon bli mobbad. Killarna förespråkar även hårdare sanktioner för 

mobbaren såsom byte av skola, städa med vaktmästaren eller extra läxor och 

kvarsittning medan det bara är ett fåtal av tjejerna som anser att kvarsittning är 

användbart. Dessa svar har vi fått på en fråga som många av barnen har 

missförstått trots att vi gjorde en pilotstudie för att korrigera enkätens utformning. 

Vi har även känt att vi skulle ha velat fråga vidare på en del svar som givits för att 

få en djupare förståelse av fenomenet.  

 

Eftersom vi valde att utföra undersökningen på en skola som arbetar med 

Olweusprogrammet, två skolor som använder Friends som antimobbningsprogram 

och tre skolor som arbetar utifrån likabehandlingsplanen blev skillnaderna 

däremellan skeva eftersom det inte var lika många representanter från vardera 

antimobbningsmodell. Vår undersökning var inte ämnad att se skillnader mellan 

modellerna men vi har ett intresse av att lära oss mer om olika sätt att definiera 

mobbning och vi känner att det skulle vara intressant att gå vidare med en sådan 

frågeställning för att se hur de olika modellerna arbetar förebyggande och 

åtgärdande. En annan intressant aspekt är att se om det finns skillnader mellan 

modellerna rent geografiskt. Genom de svar vi har fått verkar det vara mer 

samstämmiga svar från de skolor där Olweusprogrammet och Friends används 

medan i de övriga skolorna är barnen inte lika eniga om bland annat orsakerna till 

mobbning. Vi upplever att barnen som går på skolorna med Olweusprogrammet 

och Friends har en större medvetenhet om mobbningsfenomenet och att de har en 

större förståelse för vad de respektive programmen står för. Respondenterna på de 

tre övriga skolorna som arbetar med likabehandlingsplaner anser vi inte har 

samma förståelse för fenomenet mobbning.   
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Vi skulle gärna studera detta ämne mer ingående genom observationer under ett 

helt år och genomföra djupintervjuer med barn och vuxna i barnens närhet. Samt 

även undersöka hur barnen mår i skolan och i hemmet. Vi skulle då vilja intervjua 

barnen men även föräldrarna, men det stora problemet är att få respondenter som 

vill ställa upp eftersom det är ett känsligt ämne. Vi skulle även vilja undersöka 

vilka konsekvenser mobbning får senare i vuxenlivet genom intervjuer med 

människor som varit mobbade. I vår undersökning hade vi valt att avgränsa oss till 

mobbning som sker i skolan och inte heller valt att se närmare på nätmobbning. 

Detta fenomen var vanligt förekommande bland svaren och skulle vara av intresse 

att studera vidare för att se hur stor inverkan den snabba teknologiska utvecklingen 

har för mobbningsfenomenet.  

 

Med utgångspunkt i teorierna har vi försökt tolka barnens svar. Vi har fått väldigt 

bra och utförliga svar vilket vi tror att enkäter som undersökningsmodell har 

bidragit till eftersom ämnet kan vara känsligt att prata om vid en intervju. Vi anser 

inte att vi kan generalisera utifrån de svar vi mottagit eftersom antalet 

respondenter är för få för det ändamålet. Det finns dock en antydan att många av 

Sveriges barn i femte klass uppfattar mobbning på likartade sätt även om den 

djupare förståelsen skiljer sig åt. Våra frågor anser vi vara välformulerade för 

studiens ändamål och syfte, vilket vi tolkar som att studien har viss validitet. När 

åsikter efterfrågas kan det finnas en rad olika faktorer som kan påverka svaret 

enligt Bell (2006). Hon menar att ett tv-program eller en aktuell händelse kan 

påverka svaret vilket i vår enkätstudie faktiskt förekom. Ett stort antal av de svar 

som var utförliga gavs av de barn som uttryckte att de är eller har varit mobbade 

vilket då kan bero på deras egna upplevelser. Om vi skulle göra ett test-retest 

(Bell, 2006) vilket innebär att vi genomför samma enkätundersökning på samma 

sex skolor efter en tid tror vi att sannolikheten är att barnen kommer att svara 

ganska likartat med de svar vi nu har fått. Vi tror att barnens likartade svar kan 

bero på att det under den här tiden inte sker någon större förändring av bland annat 

likabehandlingsplan eller antimobbningsprogram som skulle påverka barnens 

uppfattning. Detta tolkar vi som att studien har viss reliabilitet. 

 

Efter att ha läst alla enkätsvar har vi ställts inför ett etiskt dilemma. Eftersom det 

framkom att några utav barnen idag är mobbade och mår fruktansvärt dåligt har vi 
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blivit djupt berörda och frågan vi ställer oss är vad kan vi göra? Har vi en skyldighet 

som medmänniskor att varsko skolan att det förkommer mobbning även om vi inte 

kan tala om vem det utsatta barnet är eftersom enkäterna var anonyma? Var det ett 

rop på hjälp från barnens sida att tala om för någon utomstående hur det förhåller 

sig? Förväntar sig barnen att hjälpen ska komma som en räddning ur deras vardag? 

Kan vi förlita oss på att varje skola som har deltagit i vår undersökning tar till sig 

våra ord och ser över hur just deras situation ser ut?  

 

Det vi upplever nu är stor frustration och maktlöshet inför de problem som är 

verkliga för många barn idag. Det är inte acceptabelt att barn mobbas i skolan och 

mår dåligt.  

 

Det är enormt svårt att ta ställning i den här frågan då vi inte förväntade oss så 

gripande svar som flera barn givit oss. En femteklassare som uttrycker en känsla av 

att vara som betydelselöst skräp på jorden kan inte göra en sådan metafor utan att 

själv ha upplevt känslan enligt vår bedömning.  

 

Vår studie omfattar enbart sex skolor i Sverige och genom studien har det 

framkommit att flera är mobbade. I Sverige finns det ofantligt många fler skolor än 

de vi har undersökt vilket även indikerar att det finns många fler barn som mår dåligt 

och behöver allas vår hjälp! Mer förebyggande och åtgärdande arbete måste 

aktualiseras så att varje barn kan känna sig tryggt i skolan. Vi kan inte hjälpa alla 

men alla kan hjälpa en var! 
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11 Bilaga 1 

Hej! 

 

Vi är två tjejer som pluggar på Högskolan i Skövde och vi utbildar oss till 

socialpsykologer. Vi ska göra vårt examensarbete nu i vår som handlar om 

mobbning. Vårt intresse ligger inte i att undersöka om mobbning förekommer i 

klassen utan vi vill se barnens medvetenhet om och förståelse för mobbning. Vid 

denna undersökning kommer era barn att vara helt anonyma. Om vårt examensarbete 

ska gå att genomföra behöver vi Ert godkännande som förälder/målsman.  

 

 

 

Elevens namn     

 

                            får medverka 

 

 

Målsmans underskrift 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevens namn 

 

______________________________ får inte medverka 

 

 

Målsmans underskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar: 

 

Anna Bergman och Sara Hammar. 
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12 Bilaga 2 

Hej 

Vi hoppas att ni vill berätta så mycket ni kan på varje fråga. Det är ingen annan än ni 

själva som vet vad just ni har svarat. Enkäterna är helt anonyma och det är bara vi 

som utför undersökningen som kommer att läsa dem.  

 

 

Tjej  Kille 

 

 

1). Vad är mobbning för dig? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………….………………………………………………………………

………………………………..... 

 

2). Tycker du att det finns olika sätt att mobbas på? Om Ja, beskriv de olika sätten. 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………… 

 

3). Tror du att man kan känna igen en mobbare? I så fall hur? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………. 

 

4). Tror du att vem som helst kan bli mobbad?  

Ja           Nej  

Om Ja, Varför? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Om Nej, Varför inte? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

5.) Finns det något som gör att man kan känna igen ett mobboffer? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

6). Vad tror du mobbning beror på?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

7). Gör du någonting om du ser att någon blir mobbad? 

Ja           Nej  

Om ja, varför gör du någonting och vad gör du för något? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

Om nej, varför gör du ingenting? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

8). Vad gör du om du själv blir mobbad? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

9). Hur tror du att det känns att bli mobbad? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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10). Hur skulle det kännas om någon sa något elakt till dig? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

11.) Vad kan det få för konsekvenser/följder om någon sprider falska rykten om en 

annan person? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

12). Om någon är mobbad sätt ett kryss på linjen där det stämmer mest överens med 

hur du tror att de känner sig. 

 

De känner sig ofta glada    ofta ledsna 

                                     ____________________________ 

 

 

 

De bestämmer själva     andra bestämmer 

                                     ____________________________ 

 

 

De har egna åsikter    tycker som andra 

                                    ____________________________ 

 

 

De bryr sig om andra     struntar i andra 

                                     ____________________________ 

 

 

De är sällan arga     blir lätt arga 

                                     ____________________________ 

 

 

De trivs i skolan     trivs dåligt i skolan 

                                     ____________________________ 

 

 

De har kompisar      är ofta ensamma 

                                     ____________________________ 
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13). Om någon mobbar, sätt ett kryss på linjen där det stämmer mest överens med 

hur du tror att de känner sig. 

De känner sig ofta glada    ofta ledsna 

                                       ____________________________ 

 

 

De bestämmer själva     andra bestämmer 

                                        ____________________________ 

 

 

De har egna åsikter    tycker som andra 

                                        ____________________________ 

 

 

De bryr sig om andra     struntar i andra 

                                        ____________________________ 

 

 

De är sällan arga     blir lätt arga 

                                       ____________________________ 

 

 

De trivs i skolan     trivs dåligt i skolan 

                                        ____________________________ 

 

 

De har kompisar             ____________________________ är ofta ensamma

    

                                         

 

14). Skriv några regler som du tycker att alla måste följa för att klassen ska fungera 

bra när det gäller mobbning? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

15).Tycker du att det är viktigt hur man klär sig?  

Ja         Nej  

Om ja, Varför? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Om nej, Varför? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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16). Tycker du att det är viktigt att vara populär?  

Ja             Nej  

 

Om ja, varför? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Om nej, varför inte? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

17). Vad vill du säga till dem som mobbar? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

18). Vad vill du säga till dem som blir mobbade? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

Tack för Din medverkan! 

 

 

 


