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Abstract 
 
The purpose of this study is to do a research about some pedagogues’ perceptions of the social 

phenomenon of bullying, about the roles that can occur and how these pedagogues consider 

themselves to work accordingly. Our research questions are therefore: 

• What beliefs about the social phenomenon of bullying has the pedagogues? 

• What roles emerge in different bullying situations according to the pedagogues? 

• How do the pedagogues work with bullying and the roles that emerge? 

 

The study provides insight into how different approaches to bullying can contribute to various 

pedagogical implications in anti-bullying work. In our theoretical part we present general issues 

and the roles that different writers describe. We have chosen earlier research that addresses the 

roles that may emerge. This qualitative study is based on eight pedagogues’ interview responses, 

which we have processed and analyzed. Our results and our analysis is presented in four 

categories; how to treat each other, pedagogues perception of bullying, how to work with 

bullying and roles. The results of this study have shown that if you as a pedagogue have an 

understanding of the roles that can occur, the work with bullying can possibly become easier. 

The results have also shown that the pedagogues’ perceptions of the roles are similar to each 

other. Even how the pedagogues work with bullying, both in general and in prevention purposes, 

arise in our results. In the discussion we discuss, based on our previous research, pedagogues 

beliefs about bullying, their work with bullying and the roles that can occur. We conclude with 

our own thoughts and further research. 
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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka pedagogernas föreställningar om det sociala fenomenet 

mobbning, om vilka roller som kan uppstå samt hur dessa pedagoger anser sig arbeta utifrån 

detta. Våra frågeställningar är därför: 

• Vilka föreställningar om det sociala fenomenet mobbning finns hos pedagogerna? 

• Vilka roller uppstår i olika mobbningssituationer enligt pedagogerna? 

• Hur anser sig pedagogerna arbeta med mobbning och dess roller som uppstår? 

 

Studien ger en inblick i hur olika förhållningssätt till mobbning kan bidra till olika pedagogiska 

implikationer i antimobbningsarbetet. I vår teoridel presenterar vi det socialpsykologiska 

perspektivet samt vilka roller olika författare beskriver. Vi har valt tidigare forskning som 

behandlar de roller som kan uppstå. Denna kvalitativa studie bygger på åtta pedagogers 

intervjusvar, som vi sedan har bearbetat och analyserat. Vårt resultat och vår analys presenteras 

utifrån fyra kategorier; Hur man behandlar varandra, pedagogernas uppfattning om mobbning, 

arbetet med mobbning och roller. Resultatet av denna studie har visat att om man som pedagog 

har förståelse för de roller som kan uppstå, kan man eventuellt lättare arbeta med mobbning. 

Resultatet har även visat att pedagogernas föreställningar om rollerna liknar varandra. Även hur 

pedagogerna arbetar med mobbning, både generellt och förebyggande, framkommer i vårt 

resultat. I diskussionen diskuterar vi pedagogernas föreställningar om och arbetet med mobbning 

och de roller som kan uppstå utifrån vår tidigare forskning. Vi avslutar med egna tankar och 

vidare forskning.  

 

Nyckelord: Pedagogers föreställningar, mobbning, förebyggande arbete, roller 
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1.   Inledning     

Om man arbetar i skola är det en sak man utan tvekan kommer att stöta på, och det är 

mobbning. En av de anledningar varför vi valde att börja studera till och jobba som 

fritidshemslärare, är att vi vill att barn ska ha en bra tillvaro och må bra när de är i skolan. 

Alla barn gör inte det, en av anledningarna är mobbning. Friends, som är den ledande 

antimobbningsorganisationen i Sverige, hävdar att var femte elev blir utsatt för mobbning i 

skolan (Friends 2013, s. 8). 

 

I Skolverkets läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (2011) står det 

bland annat att skolan ska gestalta och förmedla alla människors lika värde och 

människolivets okränkbarhet (Lgr 2011, s. 7). Vidare står det att: 

 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan 

kränkande behandling. Sådana tendenser ska aktivt motverkas. 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser (Lgr 2011, s. 7). 

 

Trots Läroplanens intention förefaller det sig som att det dagligen sker trakasserier 

och kränkningar i de svenska skolorna. Den svenska skolan ska präglas av 

demokratiska inslag, men trots att man strävar efter att efterfölja dessa 

styrdokument kan det samtidigt vara svårt att som pedagog gestalta uppdraget i 

det dagliga arbetet i klassrummet. 

 

En av orsakerna är att mobbning är ett komplext fenomen. Björn Eriksson, som är professor 

i sociologi, hävdar till exempel att det i en mobbningssituation finns fler roller inblandade än 

endast mobbare och offer. Han menar att mobbningssituationen påverkas utifrån vilka som är 

närvarande och vilka roller de närvarande innehar (Eriksson m.fl. 2002, s. 87). Eftersom det 

ofta är fler inblandade i en mobbningssituation har vi valt att fokusera på de roller som 

uppstår i en mobbningssituation för att undersöka hur lärare och pedagoger uppfattar dessa 

roller samt arbetar på ett pedagogiskt sätt med mobbning utifrån de föreställningar de 

har. 
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2.   Syfte och frågeställningar 

2.1   Syfte 
Syftet med denna kvalitativa studie är att undersöka det sociala fenomenet mobbning utifrån 

några pedagogers perspektiv. Mer specifikt vill vi även undersöka de roller som kan uppstå i 

mobbningssituationer. 

 

2.2   Frågeställningar  
-          Vilka föreställningar om det sociala fenomenet mobbning finns hos pedagogerna? 

-          Vilka roller uppstår i olika mobbningssituationer enligt pedagogerna? 

-          Hur anser sig pedagogerna arbeta med mobbning och de roller som uppstår? 

 

3.   Bakgrund  

Nedan kommer vi att presentera hur olika teoretiker definierar det sociala begreppet 

mobbning, vilka olika typer av mobbning som existerar samt fritidshemmets pedagogiska 

uppdrag. Då de nedanstående forskarna är några av de främsta forskarna inom forskningsfältet 

mobbning, har vi valt att använda oss utav deras definitioner av det sociala fenomenet 

mobbning. Detta för att kunna jämföra dem med pedagogernas föreställningar. Efter 

presentationen av forskarnas definitioner kommer vi att jämföra likheter och skillnader mellan 

dem. 

 

3.1 Fritidshemmet 

I skollagen står det att fritidshemmet skall komplettera utbildningen i skolan. Fritidshemmet 

skall erbjuda en meningsfull fritid samt stimulera elevernas lärande och utveckling. Även 

social gemenskap ska främjas med hjälp av fritidshemmet (SFS 2010:800, 14 kap. 2§). 

Skolverket har skrivit en rapport de kallar för Allmänna råd och kommentarer: Kvalitet i 

fritidshem (2007). I sin rapport skriver de att personalen på fritidshemmet kan vara ett 

värdefullt tillägg i arbetet med att förebygga bland annat mobbning och trakasserier, då 

personalen på fritidshemmet har en mer uttalad inriktning på barns sociala utveckling, 

välbefinnande samt på gruppen i helhet (Skolverket 2007, s. 22). Rapporten beskriver vidare 

hur barnets självständighet utvecklas successivt i skolåldrarna. Barnets identitet utvecklas i 
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samspel med andra och kamratgruppen får en större betydelse. Vidare skriver Skolverket 

(2007, s. 24-25) att fritidshemmets verksamhet grundas på att barns sociala utveckling sker i 

grupp, då sociala normer och värden utvecklas och prövas inom gruppen. Med detta menar 

Skolverket att gruppen bidrar till utveckling av barns demokratiska tänkande och 

konfliktlösning. 

 

En del av fritidshemmets pedagogiska uppdrag är att förebygga och aktivt arbeta med 

diskriminering, trakasserier och mobbning. Inom olika barngrupper, och konstellationerna 

inom dessa grupper, finns det en rad olika normer och värderingar menar Skolverket (2007, s. 

25-26). Vidare menar de även att media har stort inflytande på ungas normer och värderingar i 

dagens samhälle. Enligt Skolverket är det viktigt att pedagogen förser barnen med riktlinjer 

för skapandet av dessa normer, istället för att låta barnen själva skapa dem. Detta för att 

undvika att en negativ kultur uppstår inom gruppen. Pedagogerna på fritidshemmet kan då 

bidra till att främja likabehandling och utveckla barnens förståelse för olikheter. 

 

3.2 Definitioner av mobbning  

Dan Olweus, forskare inom mobbning, definierar i sin bok Mobbning bland barn och 

ungdomar (1999) det sociala fenomenet mobbning på följande sätt: 

 

Man brukar tala om mobbning när en eller flera personer, vid upprepade tillfällen och 

under en viss tid, säger eller gör kränkande och obehagliga saker mot någon som har 

svårt att försvara sig (Olweus 1999, s. 9).  
 

För att en negativ handling ska klassificeras som mobbning, måste den ske under en viss tid, 

vid flera tillfällen mot någon som har svårt att försvara sig. Vidare förklarar Olweus (1999, s. 

9) att mobbning kan delas in i två kategorier, direkt mobbning och indirekt mobbning. Direkt 

mobbning innebär till exempel slag, sparkar, kränkningar och skällsord. Indirekt mobbning 

innebär till exempel att bli utfrusen, att andra individer talar illa om en bakom ryggen eller att 

andra hindrar en att få vänner. Olweus förklarar att även retsamhet kan vara mobbning, där 

retsamheten på en vänskaplig nivå övergår till att det ständigt upprepas och att den utsatta 

visar tecken på obehag. Han anser dock att det inte är mobbning om det är mellan två fysiskt 

och psykiskt lika starka parter, det måste vara en obalans i deras förhållande. 
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I boken Skolan - en arena för mobbning (2002) definierar Björn Eriksson m.fl., forskare vid 

Örebros universitet, mobbning på nedanstående sätt: 

 

En person är mobbad när denne upprepade gånger och över tid, från en eller flera 

personer, blir utsatt för negativa handlingar av verbal, fysisk eller gerstartad karaktär. 

Med negativa handlingar avses att någon (mobbare/plågare) mer eller mindre 

avsiktligt utsätter eller försöker att tillfoga någon annan (mobboffer/plågad) obehag 

eller skada (Eriksson m.fl. 2002, s. 41). 

 

Eriksson m.fl. (2002, s. 42) betonar, precis som Olweus (1999), att det inte är mobbning när 

två psykiskt och fysiskt jämnstarka individer konfronterar varandra. Författarna menar att 

mobbning har ett obalanserat styrkeförhållande, vilket gör att den utsatta har svårt att försvara 

sig mot förövarens/förövarnas direkta fysiska eller de psykiskt påfrestande handlingarna. 

 

Barbara Coloroso, en internationell auktoritet inom mobbning, förklarar i boken Mobbningens 

tre ansikten (2004), sin definition av fenomenet mobbning på följande sätt: 

 

Mobbning är en medveten, avsiktlig och övervägd fientlig handling som avser att 

skada, hota och skrämma. Oavsett om den är överlagd eller verkar ske på en impuls, 

om den är burdus eller diskret, sker öppet eller  

bakom offrets rygg, är lätt att känna igen eller dold bakom en låtsad vänskap 

(Coloroso 2004, s. 36). 

 

Colorosos definition av mobbning är att en negativ handling måste utföras medvetet för att 

den ska klassificeras som mobbning. Hon betonar även att oavsett antal deltagare, kan man 

känna igenom mobbning genom tre aspekter. Den första aspekten väljer hon att kalla för en 

maktobalans, som uppstår när fler personer gaddar ihop sig mot en ensam individ. Dock är 

hon tydlig med att det inte är mobbning om det är två jämnstarka individer som har en 

konflikt. Den andra aspekten beskriver hon som avsikt att skada och förklarar att mobbaren 

har en avsikt att orsaka en fysisk eller psykisk smärta hos offret. Den tredje och sista aspekten 

benämner hon som ett hot om fortsatt våld som innebär att både offret och mobbaren är 

medvetna om att mobbningen förmodligen kommer att fortsätta (Coloroso 2004, s. 36-37). 
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Gemensamt för Olweus (1999), Coloroso (2004) och Eriksson m.fl. (2002) är att de definierar 

mobbning på samma sätt samt att de alla anser att en negativ handling inte är mobbning om 

båda parterna är fysiskt och psykiskt lika starka. Det vill säga att det inte uppstår ett 

obalanserat styrkeförhållande. För att en handling ska klassificeras som mobbning måste den 

vara av en negativ natur och ske vid upprepade tillfällen. Skillnaden mellan Olweus och de 

övriga författarna är att de nämner att den som utsätter en annan person för en negativ 

handling gör det med avsikt att skada eller såra den.  

 

3.3 Olika typer av mobbning 
Nedan kommer vi att presentera hur olika typer av mobbning definieras utifrån olika 

teoretiker. 

 

3.3.1 Verbal mobbning 

Enligt Coloroso (2004, s. 39) kan ord påverka människor mer än vad vi tror. Orden har 

förmågan att få den utsatta att känna sig helt förstörd. Verbal mobbning är den vanligaste 

mobbningen i skolan eftersom den är lätt att komma undan med menar Coloroso. Hon påtalar 

att risken med verbal mobbning är att den lätt blir normaliserad om ingen i omgivningen 

reagerar på vad som händer. Vidare menar Coloroso att det finns olika former av denna typ av 

mobbning, bland annat kan man bli utsatt för glåpord, öknamn eller nedvärderingar. Även hot, 

hån och elaka kommentarer är en typ av verbal mobbning (Olweus 2007, s. 4). 

 

3.3.2 Fysisk mobbning 

Coloroso (2004, s. 40) menar att fysisk mobbning inte är lika vanligt som verbal mobbning 

eftersom att denna typ av mobbning är väldigt synlig och lätt att uppmärksamma. Fysisk 

mobbning innebär allt från sparkar och slag, till att någon spottar på, nyper eller knuffar den 

utsatta. Enligt Olweus (2007, s. 4) brukar fysisk mobbning, tillsammans med verbal 

mobbning, även benämnas som direkt mobbning, det vill säga öppna och direkta angrepp mot 

den utsatte. 

 

3.3.3 Social mobbning 

Enligt Coloroso (2004, s. 41) är social mobbning, även kallad för tyst mobbning svår att 

upptäcka. Den som blir mobbad blir utsatt genom att han/hon blir ignorerad, utfrusen eller att 

någon sprider rykten om en. Social mobbning är vanlig i pubertetsåldern då barnen går 
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igenom en känslomässig omställning, det blir allt viktigare att passa in. Social mobbning kan 

även innefatta suckningar, blickar eller att göra grimaser. Olweus (2007, s. 5) menar att den 

som blir utsatt för denna typ av mobbning har svårt att få vänner och får ofta inte vara med i 

gruppen. 

 

3.3.4 Nätmobbning 

Som Olweus (1999), Coloroso (2004) och Eriksson m.fl. (2002) tidigare nämnt måste en 

negativ handling ske vid upprepade tillfällen, ha avsikt att såra en annan individ samt att det 

måste uppstå en maktobalans för att kunna klassificeras som mobbning. Enligt Smith och 

Steffgen, författare till boken Cyberbullying through the new media: findings from an 

international network (2013) råder det bland forskare, tvivel om att nätmobbning måste 

uppfylla samma “krav”. Till skillnad från verbal, social och fysisk mobbning måste den 

negativa handlingen på “nätet” ske offentligt medan förövaren är anonym enligt författarna. 

 

Besides the traditional bullying approach, there is also another approach to the 

definition of cyberbullying coming from the media literature: this approach stresses 

new criteria specific to the ICT (information and communication technology) 

environment which can be considered to define cyberbullying, i.e. anonymity, that 

occurs when the victim does not know the identity of the bully, and publicity (as 

opposed to private exchanges between two parties). 

(Smith & Steffgen 2013, s. 24). 

 

Sammanfattningsvis menar Smith och Steffgen att nätmobbning kan ske via offentliga forum 

så som Facebook, där stora grupper kan bevittna den negativa handlingen. Det kan även ske 

via sms, mms och e-post där förövaren delar med sig av situationen för att visa andra 

individer vad han/hon utsätter offret för. 

 

4.   Tidigare forskning  

I detta avsnitt kommer vi att presentera forskning som berör de roller som kan uppstå i 

mobbningssituationer. Anledningen till att vi valt just dessa internationella studier är för att vi 

anser att de är mest relevanta för vår studie. Vi är dock medvetna om att några av de valda 

studierna är någorlunda äldre men vi anser, som tidigare nämnt, att just dessa undersökningar 

är väldigt relevanta för våra forskningsfrågor och för denna studie.  
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Christina Salmivalli, professor i psykologi, har i Participant role approach to school bullying: 

implications for interventions (1999) gjort en sammanställning av sin egen forskning, som 

handlar om och fokuserar på de roller som kan uppstå i mobbningssituationer i skolan. I 

sammanställningen definierar hon mobbning som ett gruppfenomen, som till stor del 

möjliggörs och underhålls av eleverna på skolan och de roller, utöver mobbaren och 

mobboffret, som de blir tillfördelade eller själva går in i. Hon hävdar att eftersom det är ens 

“jämlikar” som på olika sätt är involverade i den pågående mobbningen, och är de som 

indirekt bestämmer över klassens beteende, skulle man kunna använda det grupptryck som 

uppstår till något positivt. 

 

[...] most children are somehow involved in the bullying process, and their respective 

roles are supported by the group, interventions should be directed not only towards the 

bullies and the victims but towards the whole group (Salmivalli 1999, s. 455).  

 

Salmivalli (1999) menar att man istället för att endast fokusera på den mobbade och den som 

mobbar, ska man försöka uppmuntra gruppen att stå emot grupptrycket. Detta skulle skapa 

nya roller hos eleverna, sådana som hjälper den utsatta på olika sätt.  

 

Ett sätt att få elever att klä sig i de nya rollerna, enligt Salmivalli (1999), är att göra de 

medvetna om alla de roller som kan uppstå i mobbningssituationer. På så sätt får eleverna veta 

att om de inte aktivt försöker motverka mobbning, kan det motsatta ske, det vill säga att de 

uppmuntrar till mobbning, även om det inte är medvetet. Hon menar att det är viktigt att få 

eleverna att veta att alla har ansvaret för att mobbning ska upphöra. Vidare menar Salmivalli 

(1999) att de flesta elever redan kan vara medvetna om att det rätta att göra är att försöka 

stoppa mobbning, men att de inte vågar eller vet hur. En av hennes lösningar är rollspel, där 

man tydligt får se de roller som kan uppstå och även testa på dem. “Role-play can also be 

used in order to explore feelings associated with different participant roles” (Salmivalli 1999, 

s. 456). Enligt Salmivalli ökar denna lösning förståelsen för de känslor som förknippas med 

de olika rollerna och kan öka motivationen hos eleverna till att vilja förebygga mobbning och 

hjälpa de som blir utsatta. 

 

Det huvudsakliga målet med Nesdale, Durkin, Maass, Keisner och Griffiths studie, Effects of 

Group Norms on Children's Intentions to Bully (2008), är att undersöka vilken effekt, de 
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normer som finns i den grupp man tillhör, har på barns inställning till direkt och indirekt 

mobbning. För att undersöka detta utsattes barnen i studien för ett scenario där de tillhörde 

olika grupper. Grupperna hade olika manipulerade normer om hur deras attityder till 

mobbning skulle vara mot andra grupper. Det visade sig att oberoende om gruppen hade 

positiva gruppnormer eller negativa gruppnormer gällande andra grupper, tyckte man om den 

grupp man tillhörde bättre än de andra grupperna. Resultatet visade även att barnen så gärna 

ville vara en del av gruppen de tillhörde, att de följde de normer som gruppen hade. Den 

grupp som hade negativa gruppnormer hade högre tendenser till att mobba. "The present 

findings point to the important influence exerted by peer group membership and, in particular, 

the impact wielded by group norms” (Nesdale, Durkin, Maass, Keisner & Griffiths 2008, s. 

903). Dessa resultat visade på att man i grupper går in i den roll som man blir tilldelad och 

beter sig på det sätt som förväntas utav den rollen. 

 

Studien visar också hur viktig grupptillhörigheten, och de roller som uppstår inom gruppen, är 

för en individs sociala identitet. Studien visar även att man inte endast skapar en identitet 

inom gruppen, utan även genom att vara en del av gruppen och att inte vara en del av de andra 

grupperna. "Previous research has tended to concentrate on individual difference variables in 

accounting for bullying behavior. While the present study does not challenge the relevance of 

such variables, it does underscore that individuals are affected by group context—in this case, 

by their affiliations and by peer norms” (Nesdale, Durkin, Maass, Keisner & Griffiths 2008, s. 

903). Genom att trycka ner andra personer och grupper, genom mobbning, kan ens egen grupp 

behålla sin högre status. Detta leder även till att man behåller sin status inom gruppen genom 

att följa normerna kring mobbningen mot andra grupper, menar författarna (Nesdale, Durkin, 

Maass, Keisner & Griffiths 2008, s. 903). 

 

Hawkins, Pepler och Craigs studie, Naturalistic Observations of Peer Interventions in 

Bullying (2001), handlar om deras observationer angående de roller som kan uppstå i 

mobbningssituationer. Dock fokuserar de på en av de roller som kan uppstå, utöver den som 

mobbar och den som blir mobbad. Denna roll benämner de som försvararen av den mobbade. 

"Defenders were children who tended to take the victim's side, supported or consoled the 

victim, and/or intervened in bullying on behalf of the victim" (Hawkins, Pepler & Craig 2001, 

s. 513). De påtalar att försvarare agerar som beskyddare genom att till exempel ta den utsattas 

parti och att stötta den som blivit utsatt. I sin studie kommer författarna även fram till att det i 

88 % av mobbningsfallen är fler inblandade i situationerna, förutom mobbaren och den 
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mobbade. Hawkins, Pepler och Craig ville då ta reda på vilken inverkan den försvarande 

rollen hade på de situationer som uppstod. 

 

Resultatet av deras studie visade att försvararen, i ungefär lika många av gångerna, uppförde 

sig aggressivt, som inte aggressivt, för att stoppa mobbningen. "It may be that many peers 

who targeted the bully chose to model his or her aggressive behavior, or perhaps experience 

has simply taught these children that aggression is the only effective strategy in putting a stop 

to the bullying" (Hawkins, Pepler & Craig 2001, s. 521). De flesta gånger när försvararen 

skulle stoppa mobbningen, riktade sig denne mot den som mobbade. I dessa fall var det oftare 

som försvararen använde sig av aggressiva medel. Detta betonar författarna som ett inte 

önskvärt beteende hos de som försvarar, även fast det är väl menat. 

 

Författarna hävdar att viljan att stoppa mobbning finns hos de flesta barnen, men att de inte 

vet hur de ska göra. "[...] we must provide children with appropriate strategies to intervene 

safely and effectively. To be effective, school based intervention programs must encourage 

bystanders to intervene to support victims" (Hawkins, Pepler & Craig 2001, s. 523). De 

förklarar även att eftersom viljan finns, att stoppa mobbning, och att det i de flesta fallen är 

andra barn närvarande i mobbningssituationer, är det viktigt att lära barn att ingripa på ett 

lämpligt sätt. 

 

I O'Connell, Pepler och Craigs studie, Peer involvement in bullying: insights and challenges 

for intervention (1999), betonar de vikten av den roll barnen, utöver mobbaren och den 

mobbade, har för betydelse för mobbningssituationer. De hävdar att forskning har förbisett 

den sociala aspekten i mobbning och endast fokuserat på det individuella barnet. För att kunna 

undersöka den aspekten av mobbning observerades barn när de tillbringade tid ute på 

skolgården. Syftet med detta var att kunna förstå de dynamiska sociala processer som uppstår 

och med hjälp av detta kunna förebygga mobbning. "One intervention that could help to 

decrease peers' modeling of bullying is to sensitize children to the group processes that 

operate during playground bullying. Bullying can be framed as a problem on the playground 

that involves all children, regardless of their role" (O'Connell, Pepler & Craigs 1999, s. 447). 

Författarna framhäver vikten av att få de andra barnen runt i kring en mobbningssituation att 

förstå att de också är inblandade. 
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Vidare förklarar O’Connell, Pepler och Craigs att även om barn endast observerar när en 

mobbningssituation uppstår är de delaktiga i vad som händer, just genom sin passivitet. 

"Through their passive observations they are inadvertently reinforcing the bully and giving 

the message that they approve of his or her actions" (O'Connell, Pepler & Craigs 1999, s. 

448). De menar att barn uppfattar sig själva som att de inte är delaktiga för att de inte gör 

något, och att de inte förstår att deras åskådande räcker för att motivera mobbaren att fortsätta. 

De menar även att barn måste få förståelse för att när mobbarens publik försvinner, då 

försvinner även hans stöd och då också makt. 

 

I sitt resultat tar författarna även upp den försvarande rollen. Deras resultat visar att de barn 

runt i kring mobbningen skulle kunna vara effektiva ingripare för att stoppa mobbning. "This 

study confirms that peers can be effective interveners, while simultaneously raising concerns 

about some of the intervention strategies that they use (O'Connell, Pepler & Craigs 1999, s. 

449). Författarna menar att även ifall viljan finns och att flera ingriper i situationer, gör de inte 

alltid det på bästa sätt. Det visade sig i deras studie att många av de som skulle stoppa 

mobbaren använde sig av våld. Det fanns även de som ville ingripa men visste inte hur och 

vågade därför inte. Författarna säger att man måste ge barnen kunskap om hur man ska stoppa 

mobbning, så de vågar och gör det på rätt sätt. 

 

Goossens, Olthofs och Dekkers studie, New participant role scales: Comparison between 

various criteria for assigning roles and indications for their validity (2006), har två mål, det 

första är att mäta olika grader av involvering i mobbing. Det andra är att se hur effektivt det är 

att använda sig av de andra barnen i klassen för att stoppa mobbning. Forskarna utförde sin 

forskning vid två olika tillfällen. Genom att använda sig av barnen som informanter, det vill 

säga att de fick sitta i ett rum och anonymt fördela olika roller till de andra barnen i klassen 

som de ansåg passade in på dessa roller. Forskarna använde sig av denna metod istället för en 

“självrollstilldelning”, det vill säga att barnen inte fick ge sig själva en roll. Detta för att 

barnen kan ha en förskönad vision av sin egen delaktighet i mobbningssituationer menar 

forskarna (Goossens, Olthof & Dekker 2006, s. 343).  

 

Barnen fick dela in sina klasskamrater i sju kategorier som redan var bestämda av forskarna. 

Kategorierna var mobbare (den person som tar initiativ och leder mobbningen), förstärkare 

(de personer som förstärker eller triggar igång mobbningen genom att till exempel skratta), 

offer (den personen som blir utsatt), försvarare (de personer som stöttar och försvarar offret), 
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utomstående (de personer som inte gör något och håller sig utanför), följare (de personer som 

är vid ledarens sida) och inte klassificerbara (bortfall). Forskarna valde att stigmatisera ett 

barn som offer om 30 % eller mer av klasskamraterna ansåg att ett barn var ett offer 

(Goossens, Olthof & Dekker 2006, s. 344). 

 

Resultatet av deras studie visade att den metod de använde gjorde det lättare att identifiera de 

roller som uppstod och innehavarna av dem.  

Without a ‘gold standard’ for identifying children as bullies or followers, etc., we have 

no absolutely certain way to assess which method is the best, but it would seem 

unlikely that all of these roles can always be identified in every class. The absolute 

method identifies fewer subjects who cannot be classified, and more subjects as not 

involved (Goossens, Olthof & Dekker 2006, s. 355). 

Författarna menar att de tidigare metoderna som andra forskare har använt sig utav, inte har 

varit tillförlitliga nog för att på ett säkert sätt kunna identifiera befintliga roller i 

mobbningssituationer. Enligt författarna gör deras metod det lättare att skilja de olika rollerna 

från varandra.  

 

5.   Teori och centrala begrepp 

Vi kommer under detta avsnitt att presentera de teorier vi valt. Vi kommer att utgå ifrån det 

socialpsykologiska perspektivet och några teorier som befinner sig inom det området. Först 

kommer vi att presentera det socialpsykologiska perspektivet för att sedan gå djupare in på 

några av de teorier som finns, i vårt fall rollteorier och identitetsskapande. Vi kommer även 

att presentera centrala begrepp som omfattar de roller som de olika forskarna beskriver. 

Anledningen till att vi valt att använda oss av flera teoretikers perspektiv på de roller som 

uppstår, är för att kunna ha en bredd av teorier i analysen av resultatet. 

 

5.1 Socialpsykologiskt perspektiv 

Malcolm Payne, professor inom socialt arbete, förklarar i sin bok Modern teoribildning i 

socialt arbete (2002) att socialpsykologi handlar om individers relationer, både inom och 

mellan grupper. Han menar att fokus ligger på att skapa och vidmakthålla sina sociala 

identiteter. “[...] relationer skapas och hanteras av människor i sociala situationer, 

identitetsfrågor i samband med stämpling, gruppbeteende, miljöns inverkan, revir och behovet 

av personligt utrymme samt material som rör individuell och social förändring” (Payne 2002, 
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s. 238-239). Med detta menar Payne (2002, s. 238-239) att det är i de sociala situationerna 

som relationer mellan individer uppstår. Han menar även att ens identitet skapas i samband 

med andra individer, då man beroende på omgivningen, modifierar sitt beteende. Detta för att 

man i en grupp har förväntningar på hur man ska bete sig och att man anpassar sig utefter 

dessa förväntningar, för att passa in. 

 

Payne beskriver George Kellys (1955), en amerikansk psykolog, teori om personliga 

konstruktioner. Enligt Paynes tolkning omfattar personliga konstruktioner hur människor styr 

sitt beteende och sitt handlande utifrån olika normativa konstruktioner. “Om man därför 

uppmärksammar och försöker förändra människors konstruktioner, kan detta bidra till en 

förändring av beteendet” (Kelly 1955, se Payne 2002, s. 239). Med detta menar Kelly (1955), 

enligt Payne att människor handlar utifrån vad som förväntas av dem istället för att själva 

aktivt välja hur de ska bete sig utifrån egna värderingar. Detta för att, som tidigare nämnt, 

man i en grupp förväntas att agera och handla på ett visst sätt utifrån gruppens normer. 

 

5.2 Rollteori 

Under denna rubrik kommer vi att utgå från flera olika teoretikers definitioner av vad rollteori 

innebär. Detta gör vi för att kunna framhäva likheter och skillnader. Vi börjar med att 

beskriva rollteorin utifrån ett mer generellt perspektiv för att sedan beskriva mer specifikt 

vilka roller vi anser är relevanta.  

  

Payne (2002, s. 246) förklarar att det inom det socialpsykologiska perspektivet finns olika 

teorier, där bland rollteorin. Han förklarar att rollteorin innebär människors samspel med 

andra samt hur deras tolkningar och förväntningar leder till deras olika handlingar.  

 

I sin bok Det sociala livet i skolan (2006) förklarar Robert Thornberg, professor inom 

pedagogik, att begreppet mobbning kan delas in i två inriktningar. Den första inriktningen 

kallar han för grupporienterad mobbning och syftar på att mobbningen är ett gruppfenomen 

riktat mot en ensam individ, det vill säga att mobbningen beskrivs och förstås på en gruppnivå 

och inte på individnivå. Med detta menar Thornberg (2006, s. 233) att orsakerna till problemet 

ligger i gruppen och inte i individens egenskaper. Det andra, individorienterad mobbning 

innebär att mobbningen sker mellan enskilda individer. Inom individorienterad mobbning 
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försöker man definiera vem/vilka som är förövare och vem/vilka som är offer. Detta görs för 

att kunna urskilja olika egenskaper hos förövaren respektive offret. 

 

Thornberg menar att roller beskriver och förelägger människors olika beteenden, precis som 

normer. Skillnaden är dock att normer tillämpas på en hel grupp medan roller tillämpas på 

individnivå. “Roller definierar människors platser inom en social struktur. Termen roll 

refererar till de beteenden som förväntas av en person som innehar en viss position i gruppen” 

(Thornberg 2006, s. 40-41). Thornberg hävdar, precis som Payne (2002), att roller påvisar hur 

människor beter sig i relation till varandra, att dessa roller endast kan existera i relation till 

varandra. Med detta menar han att exempelvis en lärarroll endast kan existera i förhållande till 

elevrollen, och som i vårt fall, en mobbare kan endast existera i förhållande till rollen som 

offer (Thornberg 2006, s. 41). 

 

Vidare talar Thornberg om att roller kan delas in i tre kategorier, upplevd roll, förväntad roll 

och utförd roll. I en upplevd roll beter sig innehavaren av rollen på det sätt som personen tror 

att han/hon bör uppvisa. Dock kan det, enligt författaren, uppstå konflikter mellan dessa 

roller. Han menar att, “[...] den elev som tycker sig vara en ledare (upplevd roll) och försöker 

uppträda så, men som inte får något gehör, dvs. inte kan förändra de rollförväntningar som 

andra elever i klassen har på henne eller honom (förväntad roll)” (Thornberg 2006, s. 41-42). 

Thornberg hävdar vidare att i en förväntad roll ligger omgivningens förväntningar till grund 

för innehavarens beteende och i en utförd roll beter sig innehavaren som han/hon faktiskt 

beter sig.  

 

Utöver sin definition av det sociala fenomenet mobbnig, som vi tidigare nämnt i bakgrunden, 

hävdar Coloroso även att mobbning är en tragedi som består av tre roller, mobbaren, den 

mobbade och medlöparen. “Ett barn som spelar ‘mobbare’ klär sig, talar och agerar i enlighet 

med rollen, precis som ‘den mobbade’ och ‘medlöparen’.[...] De flesta små barn provar 

samtliga roller och spelar var och en av dem med relativ lätthet, för att sedan lämna 

mobbarens och mobboffrets roller och stanna i medlöparens” (Coloroso 2004, s. 25-26). Hon 

menar att i vissa fall kan barn behärska dessa roller utan några större konsekvenser och i 

andra fall kan vissa barn fastna i rollerna och ha svårt att bryta det mönstret (Coloroso 2004, s. 

25-26). På samma sätt som Thornberg (2006) menar att det kan uppstå konflikter mellan 

rollerna. Det vill säga att om ett barn stödjer mobbaren, kommer han/hon förväntas att göra 
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det, men om han/hon bestämmer sig för att inte uppfylla förväntningarna, kan det uppstå en 

konflikt mellan henne/honom och mobbaren. 

 

Coloroso (2004, s. 27-28) hävdar vidare att om man kan förstå dessa roller, kan man arbeta 

med och skriva om “manuset” för att skapa sunda roller. Det är viktigt att kunna omvandla 

mobbarens ledarskap till något positivt, att kunna stärka den mobbades svaga självkänsla och 

att kunna motivera medlöparen till att våga stå upp för rättvisa. För att kunna göra detta anser 

Coloroso att vi måste förstå tragedin i första hand.  

 

Det Thornberg (2006) beskriver som ett barns upplevda roll på sig själv, kan jämföras med 

det Coloroso (2004) beskriver som att ett barn agerar i enlighet med vad han/hon anser sig ha 

för roll. Det vill säga att om ett barn anser sig vara ett offer, kommer det barnet att agera 

utifrån den rollen. En förväntad roll kan jämföras med det “manus” som Coloroso nämner. 

Om man som Coloroso skriver, skulle skriva om “manuset”, alltså de förväntningar man har 

av den rollen, då skulle den förväntade rollen se ut på ett annorlunda sätt.  

 

5.2.1 Mobbaren/mobbarna 

Nedan kommer vi att utgå ifrån de tidigare nämnda författarnas, Olweus (2007), Coloroso 

(2004) och Eriksson m.fl. (2002), definition av vad rollen mobbare/mobbarna innebär. Deras 

definition av vad mobbning innebär, beskrivs tidigare i denna studie under rubriken 

”Bakgrund”. Vi kommer att avsluta med att jämföra deras olika definitioner. 

 

Olweus (2007, s. 25) hävdar att en mobbningssituation består av tre roller, mobboffret, 

mobbaren/mobbarna och passiva mobbare (medlöpare). Enligt honom är ett väldigt starkt 

kännetecken hos mobbaren/mobbarna, att de oftast är väldigt aggressiva gentemot sina 

kamrater och mot vuxna. De använder våld och har starka behov av att dominera andra. Till 

skillnad från mobboffret, har mobbaren en hög värdering av sig själv och gott självförtroende. 

 

Coloroso (2004) påtalar att det aldrig kan förekomma endast en orsak till att mobbning sker, 

utan det finns alltid flera olika anledningar. “Mobbare föds inte till mobbare. [...] mobbare lär 

sig att mobba” (Coloroso 2004, s. 42). Coloroso hävdar att mobbning är inte något en 

människa kan, utan att det är något som skapas i sociala miljöer. Vidare hävdar hon att alla 

mobbare är olika men att dem alla har gemensamma drag. Hon menar att mobbare bland 



15 
 

annat vill dominera, att de utnyttjar andra människor för att få sin vilja igenom, att de har 

svårt att se händelser ur andra perspektiv och att de inte tar ansvar för sitt handlande 

(Coloroso 2004, s. 44-45). 

 

Eriksson m.fl. (2002, s. 42-43) definierar mobbaren utifrån tre olika kategorier. Inom den 

första kategorin förklarar han att mobbaren har ett starkt behov av dominans och makt, det vill 

säga att ha behov av att ha kontroll och förtrycka andra människor. Den andra kategorin 

beskriver mobbarens fientliga impulser och känslor och den tredje kategorin beskriver 

mobbarens status bland andra individer i gruppen. 

 

Gemensamt för alla valda teoretiker är att de framställer mobbaren/mobbarna som individer 

som är i behov av makt och kontroll. De anser att mobbaren är aggressiv och väldigt 

dominerande. En sak som skiljer Olweus (2007) syn på mobbare från Erikssons m.fl. (2002) 

syn är att Olweus anser att mobbaren värderar sig själv högt medan Eriksson m.fl. anser att 

det viktiga för mobbaren är att andra individer värderar honom/henne högt. Coloroso (2004) 

skiljer sig från de andra teoretikerna genom att hon anser att mobbare har svårt att se 

händelser ur andra perspektiv och kan inte ta ansvar för sitt handlande. 

 

5.2.2 Den utsatta 

Under denna rubrik kommer vi endast utgå från Olweus (2007) och Colorosos (2004) 

definitioner av vad rollen ”den utsatta” innebär. Detta eftersom vi anser att dessa två 

definitioner är mest relevanta. Vi avslutar med att jämföra deras definitioner. 

 

Olweus (2007, s. 23) förklarar att mobboffret är mer osäkra generellt, att han/hon ofta är 

väldigt tystlåtna, försiktiga och känsliga. När han/hon blir utsatta för mobbning, blir 

reaktionen ofta att de drar sig tillbaka eller att de börjar gråta (vanligt i lägre åldrar). Olweus 

hävdar vidare att mobboffren har ett lågt självförtroende och en låg värdering om sig själva 

samt att de oftast är ensamma och övergivna i skolan. Enligt Olweus kan man inte påstå att 

orsakerna till mobbningen är att mobboffret har ett provocerande beteende, tvärtom, han/hon 

är lugna och inte alls retsamma. 

 

Coloroso (2004, s. 69-71) förklarar att det enda de utsatta har gemensamt är att de är någons 

måltavla. Hon menar att de typiska egenskaperna hos de utsatta är att de ofta är osäkra, rädda, 
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känsliga och tillbakadragna. Vidare menar Coloroso att det inte endast behöver vara på grund 

av ens personlighet som man blir utsatt utan mobbarna kan även hitta fel på utseendet, till 

exempel om man är tjock, smal eller har glasögon. 

 

Både Olweus (2007) och Coloroso (2004) beskriver den utsatta som känslig, osäker, 

tillbakadragna och tystlåtna. Skillnaden mellan dessa två är att Olweus påstår att mobboffret 

inte är provocerande på något vis och att det är det som triggar mobbaren. Coloroso anser 

däremot att det alltid är något provocerande hos den utsatta, vare sig det är beteende eller 

utseende, som får den att bli mobbad. 

 

5.2.3 Medlöparna 

Även under denna rubrik har vi valt att endast utgå från Olweus (2007) och Colorosos (2004) 

definitioner av vad rollen innebär. Anledningen till detta är för att deras definitioner är mest 

relevanta för vår studie. Precis som tidigare, avslutar vi med att jämföra dessa definitioner. 

 

Olweus (2007, s. 26) menar att mobbarna oftast har en liten grupp på ungefär två eller tre 

kamrater omkring sig. Denna grupp ser ofta upp till mobbaren och ger honom/henne stöd i 

mobbningen. De passiva mobbarna, eller medlöparna, deltar inte i själva mobbningen men tar 

heller inte några initiativ till att förhindra eller stoppa mobbningen menar Olweus. Inom 

denna grupp kan det även finnas individer som också är osäkra på sig själva. 

 

Coloroso benämner denna typ av kategori som “de som stödjer och hjälper mobbaren genom 

att göra något aktivt eller genom att underlåta att göra något” (Coloroso 2004, s. 91). Hon 

menar att de som är medlöpare oftast består av individer som står bredvid, tittar bort eller 

uppmuntrar mobbningssituationen. Vidare förklarar Coloroso (2004, s. 92) att mobbaren inte 

handlar ensam längre, utan medlöparna blir en grupp som förnedrar offret ytterligare eftersom 

de inte reagerar. 

 

Likheterna mellan Olweus (2007) syn på medlöpare och Colorosos (2004) syn, är att de båda 

är överens om att medlöparna inte är de individer som leder mobbningen. Medlöparna är, 

enligt Olweus och Coloroso, de som stödjer och är aktiva i situationen genom att inte ta 

intiativ till att förhindra eller stoppa mobbningen. Det som skiljer de två teoretikerna åt är att 
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Coloroso anser att medlöparna förnedrar offret yttligare genom att inte agera medan Olweus  

hävdar att medlöparna själva oftast är osäkra på sig själva, precis som den utsatta. 

 

5.2.4 Övriga roller 

I detta avsnitt har vi valt att presentera endast Olweus (2004) definition av olika roller utöver 

mobbaren/mobbarna och den utsatta. Anledningen till detta är för att endast Olweus betonar 

att det finns fler roller utöver de vi nämnt tidigare.  

 

Olweus (2004) har skapat en mobbningscirkel där han benämner flera olika typer av roller 

utöver de som vi nämnt ovan. Den första benämner han som efterföljare och menar att det är 

de personer som aktivt tar del i mobbningen men inte startar den. Den andra rollen kallar 

Olweus för anhängare/passiva mobbare och menar att man tar del av mobbningen men inte är 

aktiv i situationen. Sedan finns det, enligt Olweus, passiva anhängare/potentiella mobbare, 

det vill säga de personer som gillar mobbningen men som inte visar något öppet stöd för 

situationen. Den fjärde rollen benämner han som distanserade åskådare, dessa personer ser 

vad som pågår men tar inte ställning då de tycker att det inte är deras ensak. Till sist nämner 

han två roller som innebär att försvara den utsatte, potentiella försvarare, de som inte gillar 

mobbningen och tycker att de borde hjälpa offret men som ändå inte gör det och mobboffrets 

försvarare, de som hjälper offret i mobbningssituationen.  

 

5.3 Identitetsskapande 

Den sociala identitetsteorin beskrivs av Thornberg (2013, s. 152-153) som, hur individer 

förses med en social identitet när den tillhör grupper eller andra kategorier. Den sociala 

identiteten är ens egen självbild som skapas utifrån sin egen vetskap om det medlemskap man 

har i gruppen. I den specifika gruppen/grupperna är man den roll man har blivit tilldelad, man 

får ett tilldelat värde och ett sätt man förväntas agera på. Ett exempel på detta skulle kunna 

vara om man är den nyaste medlemmen i gruppen. Titeln “den nyaste medlemmen” blir en del 

av din identitet och du förväntas att agera utifrån det. Detta skulle kunna innebära att man inte 

följer de redan befintliga regler och normer i gruppen, för att man fortfarande inte är helt 

medveten om dem. Genom detta samspel med andra individer och att man även kategoriserar 

de andra medlemmarna av gruppen, hjälper man sig själv att definiera sin egen identitet. 
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Även genom att identifiera andra grupper, som man inte tillhör, får man en bild av vad man 

inte är. “Individen identifierar sig med vissa sociala kategorier och uppfattar sig vara medlem 

i vissa sociala grupper [...]” (Thornberg 2013, s. 152). Genom att få en klar vision om vad 

man inte är, blir det lättare att skapa sin egen bild av vad man är. Att man då tillhör, och inte 

tillhör grupper, ger en konstant påminnelse om sin identitet (Thornberg 2013, s. 152-153). 

 

6. Förebyggande arbete mot mobbning 

Nedan kommer vi att presentera två åtgärdsprogram mot mobbning. Detta för att kunna 

jämföra dessa program med våra informanters föreställningar om det förebyggande arbetet 

mot mobbning i vår analys. 

 

Olweus har utvecklat ett åtgärdsprogram för förebyggande arbete mot mobbning. Huvudmålet 

med hans åtgärdsprogram är att “minska eller förhindra existerande mobbningsproblem i och 

utanför skolan, och att förebygga uppkomsten av nya sådana problem” (Olweus 2007, s. 48). 

Åtgärdsprogrammet är indelat i tre olika kategorier. Nedan kommer vi att presentera dessa 

kategorier. 

 

Skolnivå: Åtgärderna på skolnivå omfattar alla elever på skolan menar Olweus (2007, s 52). 

Detta innebär, enligt Olweus att skolan inte fokuserar endast på de inblandade utan målet är 

att upplysa eleverna om mobbning och på så sätt minska risken att mobbning uppstår. 

Exempel på dessa åtgärder är studiedag om mobbning, bättre rastvaktssystem och ökat 

ingripande. 

 

Klassnivå: På klassnivå fokuserar skolan på klassen i helhet. Målet är detsamma som det är på 

skolnivå, skillnaden är dock att åtgärderna skiljer sig från åtgärderna på skolnivå menar 

Olweus (2007, s. 52). Några exempel på dessa åtgärder är klassregler mot mobbning, rollspel, 

gemensamma positiva aktiviteter och inlärning genom samarbete. 

 

Individnivå: Enligt Olweus (2007, s. 52) är målet med åtgärderna på individnivå att fokusera 

på de inblandade i mobbningssituationer, så som den utsatta och mobbaren. Vidare menar 

Olweus att syftet med dessa åtgärder är att förändra enskilda elevers beteende och att 

motverka mobbningen. Exempel på dessa åtgärder är allvarliga samtal med mobbare och den 

utsatta samt hjälp från neutrala elever från klassen. 
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Coloroso tolkar och beskriver Ken Rigbys, professor inom mobbning, antimobbningsprogram 

som innefattar sju åtgärder. Den första åtgärden bör enligt Rigby omfatta tydliga mål som all 

personal ska följa. Dessa mål ska skapa sunda relationer mellan eleverna och motverka all 

mobbning. Den andra åtgärden är att alla på skolan ska veta innebörden av det sociala 

fenomenet mobbning. Att alla på skolan ska veta sina rättigheter om att slippa bli utsatt för 

mobbning, är den tredje åtgärden. Den fjärde åtgärden är att skolan ska vara tydlig med att 

alla som bevittnar en mobbningssituation gör sig skyldiga till att ingripa och försöka stoppa 

den negativa händelsen. Att skolan ska uppmuntra både föräldrar och barn till att våga tala 

med skolans personal om han/hon är bekymrad över mobbning, är den femte åtgärden. Den 

sjätte åtgärden är att skolan ska ha en tydlig plan på hur man ska arbeta med 

mobbningsproblemen. Den sjunde och sista åtgärden är att skolan ska ha en uppföljning på 

hur antimobbningsprogrammet fungerar (Rigby 2001, se Coloroso 2004, s. 218). 

 

Likheten mellan Olweus (2007) och Rigbys (2001) åtgärdsprogram är att de båda utgår först 

ifrån ett helhetsperspektiv, det vill säga att programmen omfattar åtgärder som gäller för hela 

skolan. De har även åtgärder som bör ske på individnivå. En skillnad är att Olweus nämner 

konkreta exempel på hur dessa åtgärder ska utföras. En annan skillnad är att Rigby inte har 

åtgärderna indelade i konkreta nivåer, men man kan ändå lätt urskilja vilka åtgärder som kan 

tillämpas under samma kategori.  

 

7. Metod 

Under detta avsnitt kommer vi att presentera vilken metodologisk ansats vi har utgått ifrån 

samt hur vi gått tillväga under vår empiriska datainsamling och bearbetning av den. Vi 

kommer även ta upp våra etiska överväganden och vad vi baserat vårt urval på. 

 

7.1 Vetenskapsteoretisk ansats 
I boken Etnografi i klassrummet (2004) beskriver Birgitta Kullberg två tillvägagångssätt inom 

vetenskapliga arbeten. Det första tillvägagångssättet benämner hon som en kvantitativ 

forskningsmetod som innebär att forskningen går ut på att få fram bevis, testa olika teorier. 

Det andra tillvägagångssättet benämner hon som en kvalitativ forskningsmetod som innebär 

att forskningens syfte är att upptäcka och ta del av. Hon menar att inom en kvalitativ 

forskningsmetod så skapas teorier (Kullberg 2004, s. 53). Runa Patel och Bo Davidson 
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beskriver i boken Forskningsmetodikens grunder (2011) ett annat perspektiv på kvalitativ 

forskningsmetod. De menar att datainsamlingen vid en sådan forskning fokuserar på ”mjuka” 

data så som kvalitativa intervjuer och tolkande analyser (Patel & Davidson 2011, s. 14). Även 

Kullberg menar att inom kvalitativ forskning är intervjuer ett ofta använt redskap för att 

uppmärksamma människors tankar och känslor (Kullberg 2004, s. 109-110). 

 

Staffan Stukát förklarar i boken Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap (2011) 

att fokus inom kvalitativ forskning inte ligger i att kunna generalisera, förklara eller förutsäga 

resultatet, utan att det huvudsakligen ligger i att kunna tolka och förstå den information man 

får. Något annat som är vanligt inom denna typ av forskning är öppna intervjuer menar 

Stukát. Han menar även att materialet ska bearbetas genom en kvalitativ analys som innebär 

att forskarens tankar, känslor och erfarenhet innefattar en stor del av tolkningen (Stukát 2011, 

s. 36).   

 

Vi har valt att bygga denna studie på en kvalitativ forskningsmetod eftersom de svaren vi får 

av våra informanter är deras egna upplevelser av samma fenomen, och att svaren då inte 

möjliga att generalisera. Enligt Stukát (2011) är ett av de vanligaste sätten inom kvalitativ 

forskning att samla in empiriskt material på, inom kvalitativa studier, att intervjua personer. 

Kullberg (2004) menar att intervjuer är ett bra redskap för att få fram tankar och känslor om 

de upplevda fenomen som informanterna har varit med om. Då vi vill ta reda på hur våra 

informanter har upplevt/upplever det sociala fenomenet mobbning, har vi därför valt denna 

vetenskapliga ansats. 

 

7.2 Metodologisk ansats 

Då vi vill få en djupare förståelse och bredare kunskap inom vårt forskningsområde, har vi 

valt att grunda denna studie på en kvalitativ forskningsmetod med en fenomenologisk och 

hermeneutisk ansats. En fenomenologisk ansats bygger på att människors uppfattning av 

fenomen i dess omvärld, ”Att uppfatta något är att skapa mening och är det grundläggande 

sättet som omvärlden gestaltas” (Patel & Davidson 2011, s. 32-33). Då fenomenologi är en 

analysmetod, är syftet med den att ta del av människors uppfattningar av olika fenomen i 

världen och därför blir begreppet uppfattning ett fokus inom fenomenologin. Människan utgår 

ifrån sina egna erfarenheter, handlingar och resonemang när den ska beskriva sin uppfattning 

(Patel & Davidson 2011, s. 32-33). I denna studie har intervjupersonerna fått svara på 
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frågorna med öppna och beskrivande svar. Enligt Patel och Davidson innebär en hermeneutisk 

ansats texttolkning. Det vill säga att: ”det går att förstå andra människor och vår egen 

livssituation genom att tolka hur mänskligt liv, existens, kommer till uttryck i det talade och 

skrivna språket” (Patel & Davidson 2011, s. 29). Då vi kommer att tolka informanternas svar 

utifrån våra intervjuer, inkluderas även en hermeneutisk ansats i studien. 

 

7.3 Datainsamling 
Datainsamlingen i denna studie bygger på kvalitativa och semistruktuerade intervjuer. Med 

semistrukturerade intervjuer menas att intervjufrågorna är förbestämda men att svaren kan 

variera, vilket gör att intervjuaren kan ställa följdfrågor för att få djupare svar. Patel och 

Davidson betonar att kvalitativa intervjuer består av frågor som ger möjlighet till öppna svar 

inom bestämda ramar. I vissa fall kan intervjufrågorna ställas i en bestämd följd, men även 

andra frågor som inte är bestämda, kan förekomma, som i denna studie (Patel & Davidson 

2011, s. 81). Våra intervjuer bygger på en metod som Patel och Davidson kallar för tratt-

metoden. Den innebär att man ställer stora och öppna frågor i början av intervjun, för att 

sedan bryta ned frågorna till mindre och mer specificerade frågor. Detta motiverar 

intervjupersonen eftersom han/hon får uttrycka sig på sitt sätt, vilket var vårt mål (Patel & 

Davidson 2011, s. 78). 

 

Eftersom det är den intervjuades upplevelser man vill få tag på genom kvalitativa intervjuer, 

kan svaren skilja sig väldigt mycket mellan de olika individer man intervjuar. För att få ut så 

mycket som möjligt av intervjun bör man därför vara beredd på att ställa, det som Bjørndal 

benämner i sin bok Det värderande ögat (2005) som uppföljningsfrågor. Uppföljningsfrågor 

är något man kan ha förberett för vad man tror kommer komma upp i intervjun, men man 

måste även vara beredd på att ställa spontana frågor om det den intervjuade berättar. Enligt 

Bjørndal finns det tre olika sätt att ställa uppföljningsfrågor. Det första är att ställa frågor som 

börjar med till exempel “vad”, “hur” och “när”, de fyller ut ett tomrum som kan uppstå i 

informationen från den intervjuade. Det andra är att ge den man intervjuar uppmaningar om 

att utveckla vad denne precis har sagt, om man finner det extra intressant och vill ha djupare 

information. Det tredje och sista man kan göra är att ställa klargörande eller mer preciserande 

frågor, detta för att få mer detaljerade svar.  
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Bjørndal benämner sådana intervjuer som ”samtal med hjälp av en intervjuguide” och menar 

att intervjun är öppen men innehåller givna teman och frågor som bör behandlas under 

samtalet (Bjørndal 2005, s. 92).  

 

7.3.1 Urval och avgränsningar 
Vi har valt att göra dessa intervjuer med åtta personer som arbetar på fritidshem på sex olika 

skolor i Stockholmsområdet. Vårt urval baseras på ett bekvämlighetsurval som innebär att vi 

har använt oss av det vi har haft tillgång till och de personer vi anser vara lämpliga för 

studien, i detta fall är det pedagoger vi tidigare har haft kontakt med. Under våra intervjuer 

fick vi rekommendationer av intervjupersonerna om andra pedagoger som de ansåg var 

lämpliga för vår studie. Denna metod benämner Jan Trost i sin bok Kvalitativa intervjuer 

(2010) som snöbollsmetoden (Trost 2010, s. 140-141). Att använda oss utav snöbollsmetoden 

var inget som vi hade planerat från början utan när vi fick rekommendationerna tog vi tillfället 

i akt. 

 

Vi har avgränsat denna studie till pedagoger på fritidshem eftersom att vi anser att deras 

upplevelser och erfarenheter av vår problemformulering är mest relevanta och gynnsamma 

inför vårt framtida yrke, och som Johansson (2011, s. 26) betonar är det huvudsakligen på 

fritidshemmet som den sociala utvecklingen sker hos barnen. Vi har även valt att avgränsa till 

dessa pedagoger eftersom att de oftast är med barnen hela dagarna, både i klassrummet och på 

fritidshemmet och ser/upplever eventuellt mobbning/kränkningar oftare än klasslärarna.  

 

7.3.2 Tillvägagångssätt 
Först och främst har vi kontaktat informanterna via telefon, där vi har förklarat vårt syfte med 

denna studie. De har blivit tillfrågade om de vill ställa upp på en intervju och utifrån svaret vi 

har fått, bokade vi in en dag som passade alla parter. Vi har skickat iväg ett missivbrev (se 

bilaga 1) till informanterna innan vårt besök. I missivbrevet har vi beskrivit vad studien och 

deras medverkan går ut på samt förklarat att deras medverkan är anonym. Vi har även tagit 

med detta brev vid varje intervjutillfälle och låtit informanterna läsa det ännu en gång. 

Informanterna har fått bestämma i vilken miljö intervjun ska ske, eftersom vi vill att de ska 

känna sig trygga och bekväma under själva intervjun vilket även Trost (2010, s. 65) benämner 

är viktigt. Under intervjuerna har vi använt oss utav ljudinspelning, dels för att göra samtalet 

mer personligt genom att lyssna aktivt och dels för att inte missa något som informanterna 
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säger. Nackdelen med ljudinspelning är, enligt Patel och Davidson, att intervjun måste skrivas 

ut. Fördelen med ljudinspelning är dock att svaren registreras exakt (Patel & Davidson 2011, 

s. 87). Även Bjørndal påtalar fördelarna med ljudinspelning. Han menar att man inte behöver 

komma ihåg allt som sägs under intervjun eftersom att man alltid kan spola tillbaka bandet 

flera gånger. Vidare menar Bjørndal att varje gång en inspelning spelas upp, kan man ta del 

av något nytt och intressant. Dock anser han att det är viktigt att komma ihåg att en inspelning 

aldrig är en kopia av verkligheten utan en presentation av verkligheten (Bjørndal 2005, s. 73-

74). 

 

Vi har utfört intervjuerna tillsammans, där en av oss har ställt frågorna och den andre har 

antecknat stödord, men även kompletterat med följdfrågor som dykt upp under intervjuns 

gång. Trost förklarar att när det är två som intervjuar, och de är samspelta, blir det oftast en 

bättre intervju. Förståelsen blir bredare och djupare när det är två som intervjuar, som kan 

tolka den information som tas emot. Dock finns det en risk att den som blir intervjuad känner 

sig underlägsen när det är fler som intervjuar. Vi anser inte att det påverkade informanterna på 

något vis, att vi var två som intervjuade, eftersom det var en avslappnad stämning under 

intervjuernas gång. En stor anledning till att vi har valt att intervjua en person i taget är att vi 

ville få så utförliga och varierade svar som möjligt. Om vi hade utfört intervjuerna i grupp, 

skulle det finnas en risk att alla inte kom till tals, vilket även Trost anser är vanligt (Trost 

2010, s. 67). 

 

7.3.3 Tillförlitlighet 
Trost (2010, s. 133-134) förklarar att om forskaren beskriver sitt tillvägagångssätt i sin studie, 

ökar det trovärdigheten för studien. I denna studie har vi förklarat hur vi har gått tillväga, 

dock har vi inte, av etiska skäl, valt att bifoga intervjuerna. Däremot leder vår öppenhet med 

hur vi beskriver vårt tillvägagångssätt till att läsaren kan avgöra om intervjumaterialet är 

trovärdigt. 

 

Intervjuerna har strukturerats och presenterats på exakt samma sätt till alla informanter (se 

bilaga 2). Intervjufrågorna har varit desamma, men under några intervjuer har vi varit tvungna 

att ställa uppföljningsfrågor för att få ut ett djupare svar av informanten. Patel och Davidson 

förklarar att: 
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Vi kan också ”lagra” verkligheten så att registreringarna kan göras i efterhand[…] I 

och med att verkligheten är lagrad kan vi också ta den i repris så många gånger vi 

behöver för att försäkra oss om att vi har uppfattat allt korrekt (Patel & Davidson 

2011, s. 104). 

 

Då vi har spelat in och sedan tolkat intervjuerna ökar tillförlitligheten i denna studie. Vi kan 

då, vid behov, alltid gå tillbaka till inspelningarna för att försäkra oss om att vi har tolkat och 

förstått det empiriska materialet rätt.  

 

Eftersom vi har varit två personer vid varje intervjutillfälle, har vi haft två som registrerar alla 

intervjusvar. Under vår analys av svaren och den diskussionen som följde, har vi jämfört hur 

våra tolkningar av svaren överensstämmer med varandra. Detta leder till, som Patel och 

Davidson benämner som interbedömarreliabilitet (Patel & Davidson 2011, s. 104).  

 

7.3.4 Etiska överväganden 
Patel och Davidson utgår ifrån fyra forskningsaspekter som en forskare bör ta del av. Den 

första aspekten benämner de som informationskravet, som innebär att informanterna ska få ta 

del av forskningens syfte. När vi kontaktade våra informanter för första gången, förklarade vi 

vad vår studie går ut på. Detta har vi även gjort vid varje intervjutillfälle. Den andra aspekten 

benämns som samtyckeskravet och innebär att informanterna bestämmer själva över sin 

medverkan i studien. 

 

Detta förklarade vi både via telefon och vid intervjutillfället. Konfidentialitetskravet är den 

tredje aspekten och innebär att informanternas medverkande ska vara helt anonymt, det vill 

säga att det som sägs kommer inte kunna knytas tillbaka till dem. I denna studie har vi 

fingerat namnen på intervjupersonerna och skolorna. Den fjärde och sista aspekten benämns 

som nyttjandekravet och innebär att endast forskaren/forskarna har tillgång till all 

datainsamling (Patel & Davidson 2011, s. 63). Även detta är något som vi förklarat för 

informanterna.  

 

7.3.5 Databearbetning  

Som tidigare nämnts, använde vi oss av ljudupptagning vid våra intervjuer. I bearbetningen av 

vårt empiriska datamaterial transkriberade vi tillsammans intervjuerna som spelades in. 
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Därefter valde vi att tematisera intervjuerna utifrån fyra olika teman; hur man behandlar 

varandra, pedagogernas uppfattningar om mobbning, arbetet med mobbning och roller. Vi 

valde ut de citat som vi ansåg var mest relevanta till våra teman, alla svar från informanterna 

kommer därför inte att presenteras. Svaren från intervjuerna är ordagrant transkriberade och 

citaten är omskrivna till en ”uppsnyggad version”. “Om det är relevant för tolkningen ska 

naturligtvis talspråket återges i citaten men under andra förhållanden är det oftast lämpligare 

att ge en uppsnyggad version” (Stukát 2011, s. 144). Detta har vi gjort eftersom att vi anser att 

utfyllnadsord inte är relevanta samt att det blir lättare att förstå citatet. Dock har vi valt att 

använda oss av ”..”  för att påvisa att informanten tar en paus för att reflektera över sitt svar. 

 

8. Resultat och analys 

Nedan kommer vi att presentera våra intervjusvar och de teman vi valt att kategorisera 

intervjuerna utifrån. Därefter kommer vi att analysera resultatet utifrån vår teori. Först 

kommer vi att presentera informanternas bakgrund med fingerade namn. Varför vi har valt att 

ge informanterna namn istället för att bara tilldela dem siffror är för att läsaren ska ha lättare 

att skilja dem åt. Vi valde ut åtta namn, både kvinnliga och manliga, för att sedan lotta ut 

namnen till informanterna, oberoende av kön, ålder eller utbildning. Detta gjorde vi för att vi 

dels, inte anser att kön, ålder eller utbildning är relevant i vår studie och dels för att inte röja 

anonymiteten. Anledningen till att vi inte anser att kön, ålder eller utbildning är relevant för 

vår studie är för att vi endast är intresserade av pedagogernas egna upplevelser och inte vill att 

läsarens föreställningar om kön, ålder eller utbildning ska spela roll. Vi har valt att ta med 

informanternas erfarenhet i deras presentation, detta anser vi är relevant eftersom 

pedagogernas erfarenhet kan reflekteras i de svar vi fått samt att erfarenheten kan variera 

beroende på var och hur man arbetat tidigare med mobbning. 

 

8.1 Presentation av informanter 

 

Pia har arbetat på fritidshem i 13 år. Hon har även varit involverad i arbetet med barn på 

andra sätt så som fritidsgårdar och andra ungdomsverksamheter. 

Camilla har arbetat på fritidshem i 14 år. Hon har även arbetat som barnflicka och på 

förskola. 

Saga har arbetat på fritidshem i 3 år och även tidigare på förskola. 
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Kerstin har arbetat på fritidshem i 13 år och har endast varit aktiv inom skolverksamheten. 

Lotta har arbetat på fritidshem i 11 år och har inte varit involverad i arbetet med barn förrän 

hon började arbeta på fritidshem.  

Martin har arbetat på fritidshem i 2 år och har, precis som Lotta, inte varit involverad i 

arbetet med barn förrän han började arbeta på fritidshem. 

Lars har arbetat på fritidshem i 19 år. Förutom dessa 19 år på fritidshem, har han arbetat som 

idrottsledare för barn.  

Frans har arbetat på fritidshem i 14 år. Hans tidigare erfarenheter av arbete med barn består 

av förskola och kollo.  

 

8.2 Hur man behandlar varandra  

Under våra intervjuer framkom det att på de flesta informanternas arbetsplatser får barnen ta 

del av olika normer och värderingar om hur man behandlar varandra. Detta sker på olika sätt. 

Det vanligaste sättet som framkom är att barnen får ta del av en skrift som innehåller normer 

och värderingar som de ska förhålla sig till. Saga förklarar hur detta sker på hennes 

arbetsplats: 

 

Alltså det är ju sådant som man pratar vardagligen om och.. säkert mer eller mindre.. 

varje dag.. Vad det finns för regler, hur man behandlar varandra, andra, hur man själv 

vill bli behandlad.. Och här på skolan har ju vi något samarbetsavtal där det också står 

om kränkning och mobbning och vad som gäller.. Och då får både föräldrar och barn 

skriva på det här avtalet.. så att liksom.. de har vart delaktiga i vad som gäller.. - Saga. 

 

I flera av fallen får barnen på olika sätt skriva under ett avtal och i och med det, accepterar de 

reglerna som är satta. På de skolor som inte har använt sig av kontrakt är barnen inte 

“bundna” till hur man ska bete sig, annat än till de sociala normer som finns i samhället. 

Genom att låta barnen skriva under ett kontrakt kan man senare hänvisa till det menar 

pedagogerna. 

 

De flesta går igenom skolans likabehandlingsplan med elever och i vissa fall föräldrar, medan 

andra låter barnen vara delaktiga i att forma regler och normer som är tillägnade för dem. En 

av pedagogerna uttrycker det på följande sätt: 
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Vi har plockat ut regler från barnen som de har fått skriva ner vad som är viktigt och 

utifrån de har vi plockat ut de tre starkaste reglerna för att barn klarar oftast inte av att 

ta emot fler regler och de har vi vänt till något positivt istället för att skriva ‘här inne 

springer vi inte’ så har vi skrivit ‘vi springer utomhus’. - Pia. 

 

Pia förklarar att barnen får ta del av alla regler men att klassen gemensamt får diskutera och 

komma fram till vilka av de regler som är viktigast. Då kan reglerna och normerna anpassas 

efter varje enskild klass behov. Frans berättar att på deras skola anpassar de normer och regler 

efter de behov som finns i varje klass. Han förklarar detta på nedanstående sätt: 

 

Vi brukar sätta upp normer och regler på tavlan och sen så går man ju igenom det med 

klassen. [...]och så sen så beroende på vilka saker och bitar det är var och varannan 

klass behöver jobba med, finns ju olika saker man känner man behöver jobba med, så 

kan man ha det i arbetet genom.. ja, arbeta med de sakerna. - Frans. 

 

Skillnaden mellan Pia och Frans svar är att i Pias svar framkommer det att barnen får vara 

med och bestämma vilka regler och normer som passar dem, medan i Frans svar är reglerna 

redan satta av pedagogerna. Vi tolkar det som att Pias förhållningssätt motiverar barnen till att 

verkligen vilja ta del av reglerna då pedagogerna försöker uppmuntra eleverna till att bete sig 

på ett positivt sätt. Reglerna blir inte bestämda, utan de ger eleverna valmöjligheter, det vill 

säga att de får springa om de vill men det finns ändå tydliga riktlinjer.  

 

Frans säger att de på hans arbetsplats sätter upp regler på tavlan i klassrummet vilket stämmer 

överens med vad Olweus (2007) tar upp i sitt åtgärdsprogram. Vi tolkar det som att detta görs 

specifikt för klassens bästa, för att alla klasser behöver olika normer och regler beroende på 

vad klassen behöver arbeta social med. Att göra på detta sätt är att se lösningarna på klassnivå 

enligt våra tolkningar. Som tidigare nämnts, går de flesta av pedagogerna igenom skolans 

likabehandlingsplan med eleverna. Detta är något som ingår i Rigbys (2001) 

antimobbningsprogram. Vår tolkning av detta är att pedagogernas arbetssätt är en del av det 

förebyggande arbetet mot mobbning men att detta görs på olika sätt. Några pedagoger utgår 

endast från ett helhetsperspektiv, som Olweus benämner som skolnivå, medan några andra 

pedagoger arbetar utifrån klassens egna behov, vilket benämns som klassnivå. 
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Pedagogerna förklarar att de presenterar skolans normer och regler för eleverna, som sedan 

förväntas att följa dem, men eftersom att normer och regler även existerar i de mindre 

grupperna blir det en svårighet för eleverna att tillämpa de generella reglerna som gäller för 

hela skolan. Som tidigare nämnt menar Thornberg (2006) att normer tillämpas på en hel grupp 

men att det dock i de mindre grupperna existerar roller samt de normer och regler som 

medföljer rollerna. Vi tolkar att svårigheten för eleverna blir att skolan förväntar sig att 

eleverna ska bete sig utifrån skolans normer och regler, som Thornberg benämner som 

förväntad roll, men att de beter sig på ett helt annat sätt eftersom att det även finns en 

förväntad roll i den mindre gruppen. En möjlig orsak till att eleverna väljer att leva upp till 

gruppens förväntade roll istället för skolans, anser vi är för att i sin omgivning har man blivit 

tilldelad en roll och ett värde som kamratgruppen förväntar sig att man ska göra sig förtjänt 

av.  

 

8.3 Pedagogernas uppfattning av mobbning 

I alla pedagogers svar framkom samma definition av mobbning. Alla nämner att mobbning är 

när en eller flera individer blir utsatta för en negativ handling vid upprepade tillfällen. Det 

som skiljer svaren åt är pedagogernas definition av vad en negativ handling innebär. Några av 

pedagogerna tar upp att mobbning inte alltid behöver vara sparkar, slag eller ord, utan de 

menar att mobbningen har utvecklats. Några av pedagogerna menar att nu när teknologin med 

telefoner och internet har blivit populärt och lättillgänglig även bland barn i lägre åldrar, 

förekommer även mobbningen på sociala medier, så som till exempel Facebook och 

Instagram. Detta förklarar Frans på följande sätt: 

 

Ja.. nu finns det ju det här med telefoner och Facebook och alla sådana saker, så det 

finns ju så väldigt mycket som är mobbning.. [...]det behöver ju inte vara sparkar och 

slag, utan det finns ju mycket media, som Facebook och Instagram och allt sånt där, 

så, genom data och sånna saker.. smsa. - Frans. 

 

Även Saga tar upp nätmobbning. Hon beskriver nätmobbningen, till skillnad från Frans, som 

en del av den tysta mobbningen, den som sker utan att man som pedagog upptäcker den. Hon 

förklarar följande: 

 

Det kan ju vara allt ifrån vad man har för kläder till bara såhär.. tyst mobbning som 

sker privat, hemma.. via internet.. det är ju något som har kommit upp väldigt mycket 



29 
 

nu att de gaddar ihop sig och så.. pratar man över nätet och är elak och sen så fortsätter 

det här fast det liksom kanske inte uppdagas förens det har kommit ganska långt.. eller 

gått ganska långt.. det är väl mobbning.. så.. i det stora hela sen kan man ju bena ut det 

jättemycket också men.. både verbalt och fysiskt.. och det här i det tysta.. - Saga. 

 

Saga nämner att den tysta mobbningen är svårupptäckt, det är sådan mobbning som kan pågå 

en längre period utan att någon lägger märke till den. Hon fortsätter förklara att de barn som 

mobbar kan vara de barn som oftast anses väldigt lugna. Då man ofta fokuserar på de barn 

som är utåtagerande enligt henne, hamnar den andra mobbningen i skymundan. Det är inte 

förens det barn som blir utsatt för den tysta mobbningen far illa och kanske bryter ihop som 

det ens kommer fram att mobbningen har pågått, menar Saga. 

 

Flera av pedagogerna förklarar att mobbning enligt dem är när en eller flera personer utsätter, 

upprepade gånger, någon annan för en negativ handling som inte känns bra. De menar att det 

är självklart att barn retas ibland men att alla negativa handlingar inte behöver vara mobbning. 

Enligt några av pedagogerna kan barn ibland uttrycka en del saker som de har tankar om utan 

att ha en baktanke med det, den negativa handlingen är endast temporär i en konflikt. De barn 

som blir utsatta för den temporära negativa handlingen har lätt att använda begreppet 

mobbning trots att de inte vet vad det innebär menar pedagogerna. Martin förklarar det på 

nedanstående sätt: 

 

Men sen är det ju ofta det här ordet tas lite för lätt i mun tycker jag av många barn 

speciellt, för att.. Dels för att man pratar med barnen om det så att.. många barn kanske 

inte riktigt har den förmågan att kunna skilja på vad det är eller veta eller förstå vad 

det är, kontra att bli retad.. så vissa barn som blir ledsna säger att de blivit mobbade.. 

så jag tror att man ska vara.. ska man använda de orden med barn så får man nog vara 

ganska tydlig med att förklara skillnaden med.. mot vad mobbning är och vad 

kränkningar.. och vad att bli retad är och så vidare.. - Martin. 

 

Martin anser att det är viktigt att vara medveten om skillnaden mellan innebörden av 

mobbning/kränkning och att bli retad. Vi tolkar det som att han menar att begreppet mobbning 

är ett starkt ord, och att man därför bör vara försiktig med hur man väljer att använda det för 

att det är svårt att veta när en negativ handling är mobbning. Detta är även något som Rigby 

(2001) benämner som viktigt i sitt antimobbningsprogram. Enligt vår tolkning är detta viktigt 
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eftersom att pedagogerna ska kunna fokusera på de verkliga fallen, det vill säga de situationer 

som verkligen är mobbningssituationer istället för att ödsla tid och energi på småkonflikter. 

Om barnen använder begreppet mobbning vid tillfällen där situationen egentligen inte är 

mobbning, kan det uppstå svårigheter för pedagogerna att veta när anklagelsen ska tas på 

allvar. 

 

Till skillnad från Martin, är Lotta mer säker på när en negativ handling är mobbning, det hon 

nämner som att den då ska vara utstuderad. Med detta menar hon att personen som mobbar 

utför olika negativa handlingar med avsikt att såra den utsatta personen.  

 

Självklart kan någon retas lite smått sådär men när det blir återkommande, kränkande 

och flera mot en och utstuderat.. [...] Att det finns en tanke bakom det hela, att man 

vill såra, att man går in för att göra den här personen ledsen eller kränkt.. Då tycker jag 

att det är mobbning.. - Lotta. 

 

Vi tolkar det som att Martin själv anser att det är svårt att definiera mobbning medan Lotta har 

tydliga kriterier på när en negativ handling övergår till mobbning. Som tidigare nämnt anser 

Lotta att det är mobbning när en negativ handling har en baktanke, att personen som utsätter 

en annan person gör det för att såra den utsatta. Enligt vår tolkning finns det eventuellt mindre 

risk för Lotta att hamna i samma situation som Martin, där det är svårt att urskilja på vad som 

faktiskt är en mobbningssituation. Detta för att hon har tydliga ramar om vad som är en 

mobbningssituation som hon utgår ifrån. Vi tolkar även det som att om det finns, precis som i 

Rigbys (2001) antimobbningsprogram, en tydlig definition av vad en mobbningssituation är, 

kan det gynna det förebyggande arbetet mot mobbning på ett bättre sätt. 

 

8.4 Arbetet med mobbning 

Alla pedagoger förutom en svarade att de upplever att det finns mobbning i deras verksamhet. 

Trots att pedagogerna svarat att det är nolltolerans mot mobbning, förekommer det ändå. 

Dock anser de att det finns i olika utsträckningar, vissa av pedagogerna menar att det finns i 

alla verksamheter medan andra har svarat mer specifikt om den skolan de arbetar på. Detta 

förklaras på följande sätt: 

 

Ja alltså.. säga att det inte gör det är ju löjligt.. det är klart, det finns ju överallt ja.. och 

det.. det är inte alltid vuxna märker såklart.. men.. det finns det.. - Lars. 
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Ja men det gör det absolut.. Jag tror att det är svårt.. alltså jag tror att det finns överallt 

faktiskt.. i dagens skolor.. - Saga.  

 

Lars nämner flera gånger i sina svar att mobbning är väldigt subjektivt. Med detta menar han 

att den utsattes uppfattning om att bli mobbad, kan skilja sig helt ifrån åskådarens uppfattning 

om situationen. Detta framkom även i två av pedagogernas svar. De två pedagogerna arbetar 

på samma skola, dock är de oense om att mobbning på skolan existerar. Kerstin menar 

bestämt att det inte finns mobbning, medan Lotta bestämt menar att det finns. Detta ser vi 

nedan:  

 

Nej, jag tycker inte det är mobbning utan det är.. barn är dumma och då tar vi tag i 

det.. Men inte det här utstuderade.. Nej.. jag tycker inte vi ger utrymme för det 

faktiskt.. - Kerstin. 

 

Ja.. Så fort man jobbar med människor så finns det mobbning.. Vi jobbar ju aktivt med 

det hela tiden men det är även bland.. Bland vuxna i arbetsliv, privatliv.. Jag tycker att 

det finns mobbning överallt.. - Lotta. 

 

Vi tolkar det som att skolan inte har tydliga riktlinjer på vad en mobbningssituation innebär då 

Lotta och Kerstin arbetar på samma arbetsplats men upplever olika saker. En lösning för att 

undvika sådana situationer kan vara, som Rigby (2001) nämner i sitt antimobbningsprogram, 

att ha en tydlig gemensam uppfattning på skolan om vad som är en mobbningssituation. 

Kerstin menar att de på hennes arbetsplats inte ger utrymme för att en mobbningssituation ska 

uppstå och enligt vår tolkning, är detta för att Kerstin anser att de arbetar tillräckligt bra med 

det förebyggande arbetet mot mobbning. Till skillnad från Kerstin, har hennes arbetskollega 

Lotta ett mer utvecklande perspektiv. Med detta menar vi att båda anser sig arbeta med det 

förebyggande arbetet mot mobbning. Skillnaden är att Kerstin anser sig göra nog, Lotta 

däremot gör samma arbete som Kerstin men är kritisk till sitt arbete för att kunna utveckla det. 

En annan lösning på detta skulle kunna vara att även pedagogerna gör en uppföljning av sitt 

förebyggande arbete och inte endast skolan, som Rigby nämner. 

 

I alla pedagogers svar framkom det att de arbetar huvudsakligen för att förebygga mobbning, 

dock på olika sätt. De flesta av pedagogerna har likabehandlings- och trygghetsteam på skolan 
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som består av vuxna. När någon pedagog börjar uppmärksamma att det finns tendenser till att 

mobbningssituationer kan uppstå, meddelas dessa team som sedan diskuterar situationen och 

meddelar all övrig personal om att vara extra uppmärksamma. Camilla förklarar detta nedan: 

 

Jag jobbar i trygghetsgruppen så är det nånting som pågår i skolan så får ju jag 

information och då så tar jag det med trygghetsteamet och vi träffas en gång varje 

vecka.. i en halvtimme.. där vi tar upp hur vi ska jobba med de som är utsatta.. - 

Camilla. 

 

Det finns även likabehandlingsgrupper som är till för barnen, där en vuxen är närvarande. I 

dessa grupper diskuterar man likabehandling i förebyggande syfte och barnen får komma med 

egna idéer om hur man kan förebygga mobbning. På Martins arbetsplats görs detta på följande 

vis: 

 

Vi har ju på skolan ett kompisteam.. som består av en pedagog, och sen är det 

representanter från alla klasser på skola.. och de har ju möten någon gång i månaden 

eller sådär.. och.. de har ju en roll i det.. sen finns det.. en grupp på skolan, 

trygghetsgruppen tror jag det kallas, där det är  några pedagoger och skolsköterskan 

kan va med där och sådär.. - Martin.  

 

Pedagogerna anser att det är viktigt att dels fokusera på gruppen i helhet och dels att låta 

barnen vara involverade i det förebyggande arbetet mot mobbning. Vi tolkar det Camilla 

beskriver, som att i likabehandlingsgrupperna är syftet att lära barnen om likabehandling och 

värderingar utifrån skolans normer och regler. Så som Camilla arbetar med trygghetsgruppen, 

där allt ansvar faller på de vuxna, arbetar man på Martins skola istället på ett sätt, där en del 

av ansvaret även faller på barnen själva. Istället för att det endast är de vuxna som ska vara 

mer uppmärksamma på till exempel raster för att kunna upptäcka mobbningstendenser, så går 

de på Martins skola djupare och arbetar med barnen på individnivå. Genom att låta barnen 

vara delaktiga i arbetet mot mobbning gör man de medvetna om de processer som sker och de 

roller som uppstår. 

 

Rigby (2001) menar att en del av det förebyggande arbetet mot mobbning är att låta barnen få 

vara en del av det. Han menar att skolan ska tydliggöra att alla som bevittnar en 

mobbningssituation är skyldiga till att ingripa. Enligt vår tolkning får barnen på Martins 
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arbetsplats lära sig om vad mobbning innebär och har då lättare att upptäcka 

mobbningssituationer och kan då ingripa. Ett resultat av detta skulle kunna vara att fler 

mobbningssituationer blir stoppade på grund av att det kan ha större effekt när en kamrat, som 

är med och representerar dessa likabehandlingsgrupper, ingriper i mobbningssituationen. 

 

Barnen lär sig på ett teoretiskt sätt om hur man ska behandla varandra. Till skillnad från dessa 

pedagoger, arbetar några av de andra intervjuade pedagogerna på ett mer praktiskt sätt. Pia 

anser att om man är vänner är det svårare att utsätta varandra för negativa handlingar. Hennes 

försök att stärka barnens samhörighet och vänskap genomsyrar hela verksamheten. Ett 

exempel på detta är att hon låter barnen gå hand i hand med olika kamrater till matsalen. Hon 

förklarar vidare: 

 

Generellt så jobbar vi förebyggande med att få barnen så involverande i arbetet som 

möjligt genom att till exempelvis låta alla olika typer av gruppkonstellationer 

samarbeta [...] då barn ibland kan gå i samma klass i flera år utan att veta vem som 

sitter bredvid de.. så då brukar vi jobba mycket med att.. vem är jag, vem är du.. [...] 

för jag tror absolut att det är svårare att vara elak mot någon som man känner än någon 

som man inte vet någonting om.. - Pia. 

 

Lotta har samma mål men arbetar med barnen i intensivare perioder, då de endast fokuserar 

på aktiviteter för att stärka deras kamratrelationer. Nedan förklarar hon detta: 

 

Jag har ju tisdags och torsdags grupper, samarbetar med en förstaklass och då har ju 

jag halvklasser.. Och då som jag sa jag gör lekar, rollspel, teater.. Charader.. Lär sig att 

skratta med varann istället för mot varann..- Lotta. 

 

Precis som i likabehandlingsgrupperna arbetar pedagogerna med att förebygga mobbning, 

men på ett mer implicit sätt. Både Lotta och Pia arbetar med gruppen i helhet för att förstärka 

barnens relationer. Olweus (2007) nämner i sitt åtgärdsprogram mot mobbning att det viktigt 

att låta barnen göra gemensamma positiva aktiviteter. Enligt vår tolkning är Lottas och Pias 

mål att få barnen att känna en gemenskap och stärka vänskapsbanden samt att det är, som Pia 

nämner, svårare att vara elak mot en kompis. Att använda sig av lekar och rollspel och låta 

barnen få ta del av olika roller i mobbningssituationer, skulle kunna få de att förstå dessa 

situationer på ett bättre sätt, vilket i sin tur skulle kunna leda till att barnen vågar ingripa i 
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verkligheten enligt oss. Detta eftersom att man låter barnen pröva på och lära sig hantera 

mobbningssituationer på ett praktiskt sätt. Barnen får även pröva på de olika rollerna som 

uppstår i de olika situationerna och får förståelse för vad de andra barnen i situationen känner. 

Nackdelen med detta, enligt oss, är att om det finns ett barn som är utsatt i klassen, att det 

barnet känner sig utpekad och att dessa övningar får en negativ effekt istället för en positiv. 

 

8.5 Roller 

Pedagogerna upplever att det förekommer olika roller i mobbningssituationer. De roller som 

pedagogerna uppmärksammat under sitt arbete med mobbning är mobbaren, den mobbade, 

medlöparen. Beskrivningarna av dessa roller liknar varandra men pedagogerna använder olika 

namn på dem. Dock nämns endast den mobbade men beskrivs inte mer specifikt. Pia förklarar 

detta på följande sätt: 

 

Ledaren så att säga eller den som utsätter någon för mobbning är oftast ett barn som 

mår väldigt dåligt själv av någon anledning.. Och för att inte visa det eller att någon 

ska komma igenom den muren som man byggt upp så ger man sig på någon som är.. 

oftast svagare än en själv.. [...] Och då drar man oftast med sig sitt kompisgäng som 

man har eller man har skaffat sig för att inte verka svag och få en status..  - Pia. 

 

Pia menar att ledaren oftast mår dåligt själv och att det är orsaken till att han/hon utsätter 

någon annan för en negativ handling. Vi tolkar det som att mobbaren på så sätt avleder 

uppmärksamheten från sig själv till den andra. Mobbaren måste ha med sig sitt kompisgäng 

för att kunna utföra den negativa handlingen eftersom att mobbaren kanske inte vågar utföra 

handlingen utan något stöd. Det förintar chansen att den utsatta vågar stå på sig och säga ifrån 

och detta ger mobbaren ett tydligt maktövertag. Lotta, liksom Pia, beskriver också mobbaren 

som en ledare men en skillnad mellan deras beskrivningar är att Lotta menar att det inte 

behöver vara ledaren som leder mobbningen. Lottas beskrivning av ledarens kompisar 

benämner Olweus (2007) som efterföljare, det vill säga de individer som aktivt deltar i 

mobbningen men som inte startar den. Enligt vår tolkning kan ledaren indirekt utsätta den 

utsatta, genom att få sina kompanjoner att utföra själva handlingen. Lotta förklarar detta 

nedan: 

 

En väldigt strukturerad och smart ledare.. Som har sitt lilla lag eller sitt lilla gäng runt 

sig.. Som.. På olika sätt kränker eller mobbar offret då som blir.. Den som är ledare ser 
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inte jag att det är den som vanligtvis går på utan den får alla andra att göra det här.. 

Alltså att man.. Bara för att man är ledare i en mobbningsgrupp så behöver man inte 

vara själv den som står och säger: du är ful eller du är äcklig eller.. Utan ja.. Det är den 

som liksom rör i grytan och får alla att gå på en och samma person.. - Lotta. 

 

Coloroso (2004) menar att mobbare inte föds till mobbare, utan att man lär sig mobba. Enligt 

vår tolkning kan detta ses i Pias svar då hon säger att mobbaren oftast mår dåligt och därmed 

lär sig hur han/hon ska avleda uppmärksamheten från sig själv. Precis som Olweus (2007), 

Coloroso och Eriksson m.fl (2002) menar att mobbaren är i behov av makt och kontroll, kan 

även vi tolka det ur pedagogernas svar. Vi tolkar att pedagogerna menar att mobbaren ofta 

“väljer” ut en svag individ att utsätta, detta för att mobbaren ska ha ett konstant övertag och 

själv inte visa sig svag. För att förstärka sitt övertag i vissa fall, använder sig mobbaren av 

sina kompisar. Att omge sig med kompisar fyller även annat syfte enligt Eriksson m.fl., det är 

viktigt för mobbaren att andra individer värdesätter honom/henne högt.  

 

Saga beskriver en annan aspekt av mobbaren och hans/hennes gäng. Hon menar att det största 

problemet inom mobbningssituationer inte ligger hos mobbaren utan hos medlöparna, då de 

inte ingriper. Enligt Saga vågar inte medlöparna ingripa för att om de skulle säga emot 

mobbaren, skulle vänskapsbandet förstöras. Detta förklarar hon på följande sätt:  

 

Vissa följer ju bara med för att.. man inte vågar säga ifrån.. att det här är inte okej.. 

Det är det största problemet över lag med mobbning tror jag att.. att det är ju så många 

som.. följer med för att de vågar inte säga att.. det här är inte okej för mig.. eller jag 

tycker inte att ni beter er bra.. utan man vågar typ inte göra det..[...] Jag tror inte att det 

är.. för att man är svag utan jag tror att man är rädd för att man ska.. för man kanske 

gillar de här vännerna.. och man vill ju fortsätta umgås med dem men då gäller det ju 

också att spela efter deras regler.. - Saga. 

 

Pedagogerna definierar medlöparna som en eller flera personer som endast hänger på och 

förstärker mobbningen precis som Coloroso (2004) menar att medlöparna kan bland annat 

uppmuntra mobbningssituationen. Medlöparna är lika delaktiga i mobbningssituationen som 

mobbaren oavsett om de aktivt deltar eller om de endast låter mobbningen fortgå utan att 

ingripa, enligt pedagogerna. Dessa individer benämner Olweus (2007) som passiva mobbare. 

Saga menar att en av orsakerna till att medlöparna inte ingriper kan vara att de inte vågar säga 
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ifrån då de inte vill bli utsatta själva eller förlora sina vänner. Till skillnad från Saga menar 

Lotta att medlöparna deltar aktivt i mobbningssituationen genom att göra så som ledaren 

uppmanar de till att göra. Olweus menar att medlöparna själva kan vara osäkra och må dåligt. 

Enligt vår tolkning menar Saga, till skillnad från Olweus, att orsaken till att medlöparna inte 

ingriper är för att, som tidigare nämnts, de inte vill förstöra vänskapsbanden. På så sätt blir 

medlöparna osäkra på ett annat sätt än det Olweus menar, det vill säga att de blir osäkra på 

relationen och inte sig själva. 

 

Mobbningsarbetet varierar på de olika skolorna, men de flesta pedagogerna menar att man 

måste arbeta från olika håll för att stävja mobbningssituationen. I vissa av verksamheterna 

fokuserar de på varje enskild individ som är inblandad, huvudsakligen på den som blir utsatt 

då man vill stärka den personens självkänsla. Camilla förklarar hur de arbetar på hennes 

arbetsplats nedan: 

 

Alltså som är utsatta, de har man ju ett uppföljningssamtal.. först har man ju ett möte 

med de, frågar hur det är, vilka det är och så..  och sen har man uppföljningssamtal.. 

man kontaktar ju föräldrar, pratar med barnen som utsätter och sen har man 

uppföljningssamtal med barnen som är utsatta för att se om det har blivit bättre.. - 

Camilla. 

 

Lotta har en något annorlunda syn på vem/vilka man ska arbeta med. Till skillnad från 

Camilla anser hon att man ska arbeta med alla inblandade parter. Detta förklarar hon på 

följande sätt: 

 

Jag tycker att det är väldigt viktigt att lika mycket som man jobbar med de som 

mobbar, så är det lika viktigt och jobba med den som blir mobbad.. [...] Det är 

jätteviktigt att man lär de som är lite svagare att bli starka i sig själva..  - Lotta. 

 

Precis som det nämns i Rigbys (2001) antimobbningsprogram, arbetar man på Camillas 

arbetsplats med uppföljningssamtal. Dock har man endast uppföljningssamtal med den 

utsatta. Vi tolkar det som att man endast får höra den ena versionen av de inblandade i 

mobbningssituationer, vilket kan leda till att det uppstår svårigheter med att erbjuda mobbaren 

den hjälp som han/hon möjligtvis behöver. För att verkligen kunna få en uppfattning om det 

har blivit bättre, måste man som pedagog har så mycket information som möjligt, inklusive 
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mobbarens/mobbarnas version/versioner. Om man inte har uppföljningssamtal med alla 

inblandade parter kan detta leda till att mobbaren hittar ett nytt offer. På Lottas arbetsplats 

fokuserar man på alla inblandade parter. Detta benämner även Olweus (2007) som viktigt i 

sitt åtgärdsprogram mot mobbning. Vi tolkar det som att både Lotta och Olweus anser att det 

är viktigt att ändra alla inblandade parters beteende till något positivt, för det kan motverka 

mobbningen enligt Olweus. 

 

Även Frans arbetar med alla inblandade parter, dock skiljer han sig ifrån Lotta genom att han 

nämner att de på hans arbetsplats även samtalar med föräldrarna. Frans nämner att man inte 

bör ta upp mobbningstillfällen i klassen, eftersom att ingen ska känna sig utpekad. Man gör 

detta istället i skymundan för att undvika det, genom exempelvis samtal med den enskilda 

eleven. Frans förklarar vidare att:  

 

Men det är ju att man har samtal med den som är mobbad, informerar föräldrar och 

försöker prata med dem och försöker hitta lösningar till hur det här ska upphöra.. sen 

så har man ju samtal med mobbaren, likadant där, hur man ska hitta lösningar så det 

inte ska fortgå.. [...]man tar inte upp mobbning i klassen, det gör man inte.. det är ju 

mer de här normer och värden och hur man ska vara gentemot varandra och vuxna.. så 

aldrig tar man liksom upp nån mobbningssituation eller att någon är utsatt i klassen, 

jag tror att det skulle försämra det hela. - Frans.  

 

Även fast Frans arbetar på det som Olweus (2007) benämner som individnivå, och uttrycker 

att de inte tar upp mobbningssituationer i klassen, tolkar vi det ändå som att de arbetar med 

mobbning på, det som Olweus benämner som klassnivå. Detta eftersom att när 

mobbningssituationer uppstår, tar Frans inte upp mobbningssituationen i sig utan väljer 

istället att åter igen påminna om klassens normer och regler. Enligt vår tolkning görs detta för 

att implicit påminna eleverna om hur man ska bete sig mot sina klasskamrater. 

 

I de andra verksamheterna fokuserar man på gruppen. Man försöker stärka gruppen, så att alla 

barn känner en social inkludering. Enligt vår tolkning kan detta vara en eventuell styrka, det 

vill säga om man fokuserar på gruppen och beteendet, och inte pekar ut en enskild individ, 

riskerar man därmed inte att den mobbade blir mer utsatt än vad den redan är. Man pekar inte 

heller ut den som mobbar och får den att framställa som “boven i dramat”. Vi tolkar det som 
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att man istället arbetar förebyggande på ett sätt där eleverna inte är medvetna om det. Detta 

kan vi läsa ut i Kerstins svar nedan: 

 

Vi blandar barnen mycket.. vi försöker att det inte ska va 1A och 1B, vi blandar killar 

och tjejer, vi liksom medvetet går in att.. att plocka ihop, alltså mixa klasserna, vi har 

ändrat nu på.. i matsalen.. på mellis så då sitter de blandat, då får de gå och sätta sig 

vart de vill och.. ja.. Att blanda de så mycket som möjligt helt enkelt.. - Kerstin. 

 

Enligt vår tolkning blandar man barnen för att bryta de grupperingar som kan uppstå mellan 

eleverna. Payne (2002) menar att om man ändrar individers konstruktioner, kan det bidra till 

ett förändrat beteende. På samma sätt tolkar vi det som att Kerstins syfte med att blanda 

barnen är att ändra gruppens konstruktioner, att motverka att rollerna uppstår. Om grupperna 

hela tiden förändras så finns det ingen möjlighet för att rollerna ska uppstå, även om de skulle 

uppstå så försvinner de när barnen blandas. Detta eftersom att en roll kan endast existera i 

förhållande till en annan roll, precis som Thornberg (2006) förklarar.  

 

9.  Diskussion 

I det här avsnittet kommer vi att diskutera det resultat vi fått för att sedan jämföra det med vår 

bakgrund, teori och tidigare forskning. Som tidigare nämnt, är syftet med denna studie att 

undersöka vilka föreställningar som finns hos pedagogerna om och hur pedagogerna arbetar 

med både mobbning och de roller som kan uppstå i mobbningssituationer. Därför kommer vi 

att diskutera detta utifrån två kategorier, pedagogernas föreställningar om mobbning och 

arbetet med mobbning och dess roller.  

 

9.1 Pedagogernas föreställningar om mobbning 

Under våra intervjuer förekom det olika föreställningar om det sociala fenomenet mobbning. 

Pedagogerna hade liknande svar men med många olika nyanser. Alla var överens om att en 

negativ handling är mobbning när det sker vid upprepade tillfällen. Det som skiljer de åt är 

definitionen av vad en negativ handling är, vad som faktiskt klassificeras som mobbning. En 

anledning till varför definitionen bland pedagogerna skiljer sig så mycket kan vara för att det 

sociala fenomenet mobbning är så svårdefinierat. Då det framkom att två av pedagogerna, 

som dessutom arbetar på samma arbetsplats, hade väldigt olika syn på mobbning i sig och hur 
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de arbetar med mobbning, kan vi förstå att definitionen mellan skolorna skiljer sig ännu mer. 

Enligt oss kan en av anledningarna till att arbetet med mobbning försvåras vara att det inte 

finns någon befintlig definition av vad som klassificeras som mobbning. Om skolorna skulle 

haft en allmän definition av vad mobbning innebär, skulle det eventuellt underlätta i arbetet 

med mobbning. 

 

Även om denna tanke om en allmän definition är god, skulle det även kunna medföra negativa 

konsekvenser för antimobbningsarbetet. Med detta menar vi att mobbning ser så olika ut på 

skolorna, vilket kan få en följd att vissa former av mobbning skulle kunna hamna utanför 

definitionen av det sociala fenomenet mobbning. Även nya former av mobbning skulle hamna 

utanför “ramen” och inte klassificeras som mobbning. Detta skulle leda till att vissa barn som 

känner sig utsatta kanske inte skulle få den uppmärksamhet och hjälp de behöver.  

 

9.2 Arbetet med mobbning och dess roller 

Varje samhälle måste ha tydliga regler annars skulle kaos råda. På samma sätt kan skolor och 

klasser ses som “små samhällen” där det även där måste finnas tydliga regler. Det är minst 

lika viktigt att ha tydliga regler i skolan då skolan är grunden till att barnet utvecklas socialt. 

Detta skulle kunna vara en stor del av det förebyggande arbetet mot mobbning för att det ger 

barnen förståelse för hur man bör bete sig mot varandra. I vårt resultat framkom det att 

normer och regler presenteras för barnen på olika sätt. För att lättare kunna ta till sig de regler 

och normer som finns i skolan, skulle man som i några av pedagogernas svar, låta barnen få 

vara delaktiga i skapandet av regler. Eftersom barnen, i sina kompisgrupper även skapar egna 

normer och regler, kan deras befintliga regler inom klassen ha en positiv inverkan på 

kompisgruppens normer och regler. Detta kan, enligt oss, eventuellt motverka att en negativ 

atmosfär och negativa roller uppstår inom kompisgruppen. 

 

Informanterna i vår studie var överens om att det uppstår roller i mobbningssituationer, dock 

benämns de på olika sätt. Det rådde ingen tvekan om att det alltid finns en mobbare och en 

utsatt i mobbningssituationer. Pedagogerna beskrev dock inte den utsatta alls utan endast 

mobbaren och i vissa fall medlöparna. Enligt oss kan detta bero på att rollen som mobbare kan 

variera och att egenskaperna hos mobbaren inte alltid är desamma. Att vara utsatt är att alltid 

ses som ett offer men sättet att utsätta någon kan skilja sig. Trots att Olweus (2007), Coloroso 

(2004) och Eriksson m.fl. (2002) benämner att en mobbare kan ha generella egenskaper anser 
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vi att det finns en risk med att generalisera egenskaper hos en mobbare, då alla individer är 

olika, oavsett vilken roll man innehar. 

 

I vår teori har vi beskrivit flera roller som uppstår utifrån Olweus (2007), Coloroso (2004) och 

Eriksson m.fl. (2002) men pedagogerna benämnde endast tre i intervjusvaren. Forskarna 

kategoriserar medlöparna utifrån deras deltagande i mobbningssituationer medan pedagogerna 

benämner alla övriga roller som medlöpare. Detta kan bero på att pedagogerna inte är 

medvetna om att det faktiskt finns olika typer av “övriga roller” och detta kan hämma arbetet 

med mobbning. Om man istället skulle vara fullt medveten om vilka roller som kan uppstå i 

mobbningssituationer, skulle man på ett effektivare sätt kunna motverka mobbning. Detta 

genom att till exempel använda sig av rollen försvarare. Dock kan det uppstå svårigheter att ta 

hjälp av försvararna utan att förklara rollens innebörd och hur man ska agera som försvarare. I 

Hawkins, Peplers och Craigs (2001) studie framkom det att i många fall där försvararen inte 

förstod sin roll, handlade den på ett aggressivt och negativt sätt. Trots att försvararna menat 

väl, har deras beteende inte varit önskvärt menar forskarna. Forskarnas resultat har även visat 

barnen som agerat som försvarare har velat stoppa mobbningen men de har inte riktigt vetat 

hur de ska agera. Detta gör det ännu viktigare att göra barnen medvetna om de roller som 

uppstår och dess innebörd för att inte nya konflikter ska uppstå.  

 

O’Connell, Pepler och Craigs (1999) betonar i sin forskning, vikten av medlöparnas roll i 

mobbningssituationer. Resultatet av deras studie har visat att medlöparna inte är medvetna om 

hur delaktiga de faktiskt är i mobbningssituationer även ifall de endast iakttar situationen. 

Detta ger mobbaren “en publik” och på så sätt motivation till att fortsätta utsätta offret. 

Forskarna menar att om man gör barnen medvetna om sitt passiva deltagande i 

mobbningssituationer kan medlöparna förstå att när “publiken” försvinner, försvinner även 

mobbarens makt och mobbningen kan upphöra. Enligt oss bör pedagogerna vara medvetna 

om rollerna som kan uppstå. Detta eftersom att, om pedagogerna är medvetna, kan de även 

göra barnen medvetna om vad rollerna innebär. Genom att göra barnen medvetna om att man 

är delaktig i en mobbningssituation även om man inte aktivt deltar i själva mobbningen, skulle 

man kunna få barnen att våga agera istället för att “titta bort”.  

 

Precis som Payne (2002) menar, att om man uppmärksammar och försöker förändra 

människors konstruktioner, kan detta leda till en förändring av beteendet. Även Coloroso 

(2004) menar att om man är medveten om rollerna, kan man som pedagog skriva om 
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“manuset” för rollerna. På samma sätt kan man, enligt oss, göra de barn som anser att de inte 

är delaktiga i mobbningen, medvetna om att de ändå är delaktiga genom att inte agera. Gör 

man detta kan man som pedagog ta hjälp av medlöparna för att stoppa mobbningen. 

Medlöparna får känna att de gör något positivt istället för att inte ingripa och göra sig skyldig 

till att indirekt utsätta någon för mobbning. Även Salmivalli (1999) har kommit fram till i sin 

forskning att om man skulle göra barnen medvetna om de roller som uppstår i olika 

mobbningssituationer, kan de hjälpa till att motverka mobbningen.  

 

Nesdale, Durkin, Maass, Keisner och Griffiths (2008) studie har visat att grupptillhörigheten 

är väldigt viktig för en individs sociala identitet. Deras resultat har visat att man inte endast 

skapar en identitet inom gruppen, utan även i förhållande till den gruppen man inte tillhör. 

Detta stämmer överens med Thornbergs (2013) teori om identitetsskapande. Han menar att 

genom att identifiera grupper man inte tillhör får man en vision av vad man inte är och därav 

får man en klarare bild av vad man är, det vill säga att dessa grupper påminner en individ om 

ens egna sociala identitet. Nesdale, Durkin, Maass, Keisner och Griffiths (2008) menar vidare 

att den grupp man tillhör, är den grupp man tycker bäst om och den gruppens status är den 

man värnar mest om. Enligt oss kan hög status endast existera i förhållande till låg status, och 

för att behålla sin höga status, trycker man ner “den andra gruppen” för att sänka deras status. 

Detta skapar en fientlig miljö där mobbningen kan frodas. I vårt resultat framkom det att 

några av pedagogerna ansåg att det är viktigt att stärka gruppen och ändra dess konstellationer 

för att motverka grupperingar inom gruppen. En möjlig tolkning är att detta kan bidra till att 

rollerna försvinner och gruppen blir en gemensam enhet, det vill säga att man inte ger 

utrymme för att mobbningen ska uppstå. 

 

Genom vårt resultat har vi kommit fram till att många av pedagogerna arbetar med det 

förebyggande arbetet mot mobbning på gruppnivå, utan att vara medvetna om alla de roller 

som kan uppstå i olika mobbningssituationer och vilka barn som innehar rollerna. Ett sätt att 

kunna motverka detta är att som Goossens, Olthof och Dekker (2006) förklarar i deras studie 

att använda sig av barnen som informanter. Som pedagogerna i vår studie visar, kan det vara 

svårt att veta vilka barn som innehar de olika rollerna. Genom att använda barnen som 

informanter, som kanske har en bättre inblick i mobbningssituationerna, kan man identifiera 

de olika rollinnehavarna. Enligt oss kan detta eventuellt vara ett effektivt sätt att motverka 

mobbning eftersom man som pedagog blir medveten om både innehavarna av rollerna och 
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vilka roller som faktiskt existerar. På så sätt kan man arbeta förebyggande för att motverka 

dessa roller.  

 

9.3 Pedagogisk relevans 

Vi har fått en bredare kunskap om hur mobbning kan se ut och vilken betydelse de olika 

rollerna som uppstår kan ha för vårt framtida yrke. Vi tror även att om man, som i fallet med 

våra informanter, får stanna upp och tala, samt reflektera över hur mobbning i ens verksamhet 

ser ut och hur man arbetar med det, kan det egna arbetet utvecklas. Vi hoppas att genom 

denna studie, kunna ge läsaren en inblick i det problematiska fenomen som är mobbning. 

Genom att vi presenterar en aspekt av hur man kan arbeta med mobbing, hoppas vi att detta 

kan öppna upp för egna tankar och idéer till ett bättre antimobbningsarbete. Om man är 

medveten om flera olika aspekter av det sociala fenomenet mobbning, tror vi att det 

underlättar i arbetet med det. 

 

9.4 Metoddiskussion 

Eftersom vår studie utgår från några pedagogers egna upplevelser av ett fenomen, kan man 

inte generalisera det resultat vi har kommit fram till. Resultatet är bara ett exempel på hur det 

kan se ut med mobbning och hur man arbetar med det på olika skolor. Eftersom vi valt att 

använda oss av väldigt öppna frågor, kan svaren vi får variera mycket och i vissa fall vara 

irrelevanta för vår studie. En nackdel med att använda sig av intervjuer som 

datainsamlingsmetod, kan vara att den man intervjuar svarar utifrån vad denne tror att man 

vill höra eller tror sig göra. Vi skulle även ha kunnat komplettera med att utföra observationer 

för att se hur de arbetar med mobbning.  

 

9.5 Avslut och vidare forskning 

Avslutningsvis vill vi framföra att man med hjälp av förståelsen av vilka roller som uppstår 

samt innebörden av dessa, kan man eventuellt lättare arbeta med och förebygga mobbning. 

Detta är något vi kommer att ha med oss och försöka arbeta efter i vårt framtida yrke. 

Eftersom att vi har gjort en kvalitativ studie som fokuserar på endast ett fåtal pedagoger, är vi 

medvetna om att denna studie inte kan generalisera hur mobbning ser ut på alla skolor eller 

hur man som pedagog bör arbeta för att motverka mobbning. Detta är endast en insikt i hur 

det kan se ut och vilket fokus man kan ha när man arbetar med mobbning.  
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I en vidare forskning kan man undersöka om det är möjligt att motverka mobbning med hjälp 

av rollerna eller om det finns några roller utöver de befintliga. Är det rätt att lägga ansvaret på 

barnen, att de ska ingripa i mobbningssituationer eller är det endast pedagogernas arbete. Är 

det skillnad på rollerna mellan de olika könen? Är det vid en viss ålder rollerna uppstår? 

Försvinner rollerna efter en viss tid eller finns de kvar i det vuxna livet?  
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Bilagor 

Bilaga 1 - Missivbrev 

Hej! 

Våra namn är Azra Pepelar och Jesper Johansson och vi studerar på Södertörns högskola. Vår 

utbildning börjar gå mot sitt slut och nu är det dags för oss att skriva ett examensarbete. Syftet 

med vår uppsats är att få flera perspektiv på det pedagogiska arbetet kring mobbning och 

likabehandling. Vår undersökning handlar om hur pedagoger uppfattar mobbning, hur de 

jobbar för att främja likabehandling samt hur de arbetar för att förebygga 

kränkningar/mobbning. Vi skulle därför vilja be dig att delta i denna undersökning. 

Deltagandet innebär att informanten ska svara på några frågor och svaren kommer att 

analyseras och användas enbart i denna vetenskapliga undersökning. Intervjun kommer att 

spelas in med hjälp av ljudupptagning. Ljudupptagningen kommer endast vi att ha tillgång till. 

Dock kommer en analys av svaren att redovisas i vår uppsats. Namn och liknande kommer att 

fingeras, vilket innebär att påhittade namn kommer att användas i denna undersökning. Det 

finns ingenting som kommer att kunna återkopplas till deltagaren eller skolan. Deltagandet är 

helt frivilligt och kan avbrytas när som helst under intervjun. 

Vi hoppas på ditt deltagande! 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

Bakgrundsfrågor 

Ålder? 

Har du någon utbildning inom arbete med barn? 

Hur länge har du jobbat på fritids? 

Har du haft något annat yrke som involverat arbete med barn? 

 

 

1. Hur presenteras normer och regler om hur man behandlar varandra för eleverna? 

 

2. Vad är mobbning för dig? 

 

3. Vad är kränkning för dig? 

 

4. Upplever du att det finns mobbning i verksamheten? 

 

5. Hur jobbar ni med mobbning generellt i verksamheten? 

 

6. Upplever du att det uppstår olika roller i mobbningssituationer, i så fall vilka? 

 

7. Hur jobbar ni med rollerna för att motverka mobbning? (T.ex. den utsatta, den som 

utsätter eller gruppen) 

 

8. Upplever du att det finns skillnader mellan mobbning i grupp (grupp mot individ) och 

mobbning mellan två individer, i så fall vilka? 

 

9. Hur påverkar arbetet med mobbning dig?   
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Bilaga 3 – Vårt samarbete 
 
Innan vi började med denna studie, bestämde vi oss för att skriva hela arbetet tillsammans. 

Detta för att vi ansåg att vårt arbete skulle bli bättre om vi arbetade tillsammans. Vi har 

förhållit oss till detta under arbetets gång genom att antingen sitta vid en dator, och turas om 

att skriva, eller att sitta vid två datorer och skriva i samma dokument via Google Drive. De 

enda gångerna som vi arbetat individuellt har varit när vi läst litteraturen. Dock har vi alltid 

läst samma litteratur och sedan diskuterat den tillsammans.  

 

Vi har även utfört samtliga intervjuer tillsammans samt transkriberat och bearbetat dem 

tillsammans. När vi har tolkat och analyserat har vi först diskuterat vårt material för att sedan 

komma fram till en gemensam tolkning och analys. Vi tycker att samarbetet och planeringen 

av studiens upplägg har fungerat bra. 


