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Abstract 
 

Arbetet behandlar mobbningsproblematiken ur ett allmänt perspektiv samt ur ett elevperspektiv. 

Syftet med arbetet är att belysa mobbning samt undersöka hur elever ser på problemet. Vidare 

undersöks även elevers syn på sitt respektive lärares ansvar för att förhindra mobbning. För att 

uppnå syftet genomfördes en kvalitativ undersökning utifrån intervjuer med elever i årskurs åtta på 

en högstadieskola i nordvästra Skåne. Resultaten som undersökningen ledde till var att det finns 

vissa brister i elevers kunskaper angående mobbning samt att de inte uppfattar elevansvaret som 

reellt även om de är medvetna om att de har ett ansvar att förhindra mobbning. Det reella ansvaret 

tillskrivs istället lärarna. 

 

Ämnesord: mobbning, trakasserier, passiv åskådare, elevansvar, förhindra, ingripa 
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1 Inledning 

Jag har valt att behandla mobbning i mitt examensarbete utifrån ett personligt intresse för den 

problematik som råder inom detta ämne. Det faktum att ett stort antal barn och ungdomar går 

till skolan med ångest samt rädsla inför vad som skall ske under dagen fyller mig med 

förfäran. Vidare anser jag det vara av största vikt att som lärare ha kunskaper om konflikt-

hantering och mobbning men upplever inte att lärarutbildningen har tillgodosett mitt behov 

inom detta område. Således ledde viljan att veta mer om mobbning till att jag såg 

examensarbetet som ett ypperligt tillfälle att förkovra mig och med det förhoppningsvis bli 

mer uppmärksam samt kompetent i min framtida roll som lärare.  

1.1. Bakgrund 

Mobbning är ett stort och utbrett problem i dagens samhälle. Otaliga rapporter vittnar om 

problemets omfattning. Enligt Barnombudsmannens rapport från 2002 blir cirka 130 000 barn 

och ungdomar i Sverige mobbade varje dag.1 Problemets omfattning kan även utläsas utifrån 

antalet kontakter, via telefonsamtal och e-post meddelanden, som barn och ungdomar årligen 

tar med BRIS för att finna hjälp och stöd. I en undersökning gällande år 2004 uppger BRIS att 

mobbning är den tredje vanligaste kontaktanledningen och problemet föregicks endast av 

familjekonflikter samt problem i kamratrelationer. Andelen som ringde angående mobbning 

överskred andelen som sände meddelanden via e-post och uppges sedan lång tid tillbaka vara 

den ”enskilt största anledningen” att via telefon kontakta BRIS.2 Mobbning förekommer 

emellertid även bland vuxna. Det vill säga, kränkande behandling är på intet sätt en företeelse 

som endast förekommer mellan barn och ungdomar. Enligt Arbetsmiljöverket är arbets-

platsrelaterad mobbning ett stort problem och undersökningar tyder på att problemet har ökat 

kraftigt från mitten av 1990-talet.3 

 

Mobbning har rönt stor uppmärksamhet inom olika områden såsom inom forskning, media 

och inte minst inom skolans värld. Denna företeelse är emellertid relativt sen. Enligt Dan 

Olweus var det inte förrän på 1970-talet som mobbningsproblematiken började väcka 

forskares intresse. Det skedde först i Sverige för att därefter sprida sig till övriga 

Skandinavien. Under de efterkommande decennierna har även forskare i exempelvis USA och 

                                                 
1 Barnombudsmannen (2002), s. 7.  
2 BRIS, s. 7. 
3 Arbetsmiljöverket, s.1. För mer information om vuxenmobbning rekommenderas verk av Heinz Leymann. 
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England behandlat problemet.4 Forskningen inriktades från början till att undersöka mobbning 

i skolan. Gunilla O. Björk menar att det kan bero på att Peter-Paul Heinemann, som 

introducerade begreppet mobbning, var verksam som skolläkare och därav utgick från 

upplevda erfarenheter inom skolans värld.5 Även om forskningen har vidgat sina vyer något 

på senare år är det fortfarande skolmobbning som står i fokus.  

 

Idag finns det ett stort utbud av litteratur som behandlar mobbning och, inte minst, hur 

problemet kan förebyggas och förhindras. Trots detta finns det inget som tyder på att 

problemet minskar i omfattning.6 Med den större kunskapen borde rimligen en förändring och 

en förbättring kunna utläsas. En fråga som är nödvändig att ställa är varför denna förändring 

och förbättring inte har skett. Vari ligger bristerna? Frågorna är emellertid för omfattande för 

att kunna besvaras i detta arbete men lyfter fram relevansen i att utgå ifrån den uppfattning 

som barn och ungdomar har, vilka omfattas av eller på annat sätt kommer i kontakt med 

problemet. Jag anser således att det är bland elever svaren skall sökas. Liksom inom övriga 

områden i samhället måste, för att en förbättring skall kunna ske, dessutom ansvarsfrågan 

klargöras. Vem bär enligt elever ansvar för att mobbning inte sker? Vilket ansvar anser elever 

själv att de har för att förhindra mobbning? Frågorna ledde till nedanstående syfte vilket 

denna undersökning baseras på.  

1.2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att belysa, problematisera och diskutera mobbning och hur 

elever ser på detta problem samt att utreda vilket ansvar elever anser att de har för att 

förhindra mobbning. 

1.3 Begreppsdefinitioner 

Begreppet ansvar kan ha olika innebörd med hänsyn till vem det rör och i vilken situation som 

det används. Enligt Karin Permer och Lars-Göran Permer kan begreppet både ha en juridisk 

innebörd med rättsliga följder samt en moralisk innebörd.7 I detta arbete används den sist-

nämnda definitionen då ansvarsfrågan är kopplad till elever men även lärare som, utifrån sin 

ledande roll, har ett ansvar för elevers välbefinnande. Dessutom har eleven, läraren och 

                                                 
4 Olweus (1991), s. 1. 
5 Björk, s. 20. 
6 Barnombudsmannen (2001), s. 9 f. 
7 Permer & Permer, s. 14 f. 
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rektorn, ansvar enligt den förstnämnda definitionen då begreppet benämns i samband med 

lagar, förordningar och styrdokument.  

 

Den definition jag i detta arbete utgår ifrån vad gäller begreppet mobbning redogörs det 

tydligt för senare i arbetet. Det bör emellertid påpekas att begreppet mobbning, trakasserier 

och kränkande behandling förekommer genomgående i hela arbetet och används synonymt av 

den anledning att det i litteratur som behandlar mobbning ofta görs så. Andra begrepp som 

ofta förekommer i arbetet är barn, ungdom samt elev. När jag använder mig av barn och 

ungdom sker det i ett mer allmänt syfte medan begreppet elev används vid skolrelaterade 

situationer.  

1.4 Mobbning i brottsbalken 

En grundläggande aspekt då det gäller att undersöka företeelser i samhället och inom skolans 

värld, är att studera gällande lagar och förordningar. Flertalet av de handlingar, såsom fysiskt 

våld, verbala kränkningar samt sexuella trakasserier som ingår i begreppet mobbning är idag 

brottsliga gärningar. Påföljder för dessa brott utdöms då förövaren är över 18 år men kan även 

bli aktuella för ungdomar mellan 15 till 18 år. Brottsbalken behandlar även frågan om det 

allmänna ansvaret för att avslöja och anmäla pågående brott. I 23 kap. 6 § står det: 

 
Underlåter någon att i tid anmäla eller eljest avslöja brott som är å färde [---] skall han i de fall särskilt 

stadgande givits därom dömas för underlåtenhet att avslöja brottet 8 

 

Barnombudsmannen menar emellertid att det i samhället finns en tendens att inte se lika 

allvarligt på de ovannämnda brottsliga gärningarna då de sker mellan barn och ungdomar. De 

avfärdas många gånger som mobbning.9 

1.5 Mobbning i styrdokumenten 

Skolan regleras av skollagen, förordningar och av läroplanen för respektive skolform. 

Skollagen fastslår i 1 kap. 2 § att skolan bygger, liksom det övriga samhället, på demokratiska 

värderingar. Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritids-

hemmet, Lpo 94, fastslår att hela verksamheten skall genomsyras av skolans värdegrund där 

människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

                                                 
8 Sveriges rikes lag (2006), s. 961 
9 Barnombudsmannen (2002), s. 7, 16. 
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jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är egenvärden 

som på olika sätt berör mobbning.10 Vidare skall skolan verka för ett mer öppet och empatiskt 

sinne. Det poängteras att kränkande behandling inte får förekomma utan varje elev har en 

rättighet att känna sig trygg då denne befinner sig i skolan. Lpo 94 anger att:  
 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Omsorg om den enskildes 

välbefinnande och utveckling skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för mobbning. 

Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas.11  

 

Eleven skall i skolan möta respekt för sin person och sitt arbete. Skolan skall sträva efter att vara en 

levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära. [---] Personlig trygghet och 

självkänsla grundläggs i hemmet, men även skolan har en viktig roll därvidlag. Varje elev har rätt att i 

skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredställelse som det ger att göra 

framsteg och övervinna svårigheter.12 

 

Lärare har ett stort ansvar för att förebygga och förhindra mobbning. Enligt de riktlinjer som 

Lpo 94 anger skall det ske genom att läraren för en ständig dialog angående samhällets 

värdegrund och det personliga ansvaret med eleverna. Denne skall vidare gemensamt med 

eleverna utforma regler för samvaron i klassen. Dessutom skall läraren  

 
uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och 

motverka alla former av kränkande behandling.13  

 

Elever har inte bara rättigheter i skolan utan även ansvar. Detta skall öka i en takt som följer 

deras utveckling samt omfatta både eleven själv men även övriga elever på skolan. Lpo 94 

beskriver elevers ansvar enligt följande:  

 
Elevernas kunskapsmässiga och sociala utveckling, förutsätter att de tar ett allt större ansvar för det egna 

arbetet och för skolmiljön, samt att de får ett reellt inflytande på utbildningens utformning.14 

 

Rektorn har det övergripande ansvaret för skolans verksamhet samt att skolan utför sitt 

uppdrag. Vidare har denne, enligt läroplanen, även ett direkt ansvar för att det finns väl 

fungerande handlingsprogram, som både skall vara utformade så att de fungerar i före-
                                                 
10 Utbildningsdepartementet, s. 5. 
11 Utbildningsdepartementet, s 5. 
12 Utbildningsdepartementet, s 9. 
13 Utbildningsdepartementet, s 11. 
14 Utbildningsdepartementet, s 15. 
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byggande syfte och med åtgärder för att motverka kränkande behandling.15 Att lagarna och 

förordningarna följs är en grundförutsättning för att eleverna skall kunna uppnå målen för 

respektive skolform. Det är även en förutsättning för att förhindra mobbning i skolan.  

1.6 Avgränsningar  

Undersökningen avgränsas såtillvida att den endast behandlar mobbning mellan barn och 

ungdomar inom skolan. Således nämns mobbning som sker på fritiden väldigt kort samt 

behandlas mobbning mellan lärare och elev inte alls. Vidare begränsas undersökningen då den 

endast baseras på elever från en skola i nordvästra Skåne, i årskurs åtta och i en klass. 

Avgränsningarna har skett utifrån ett försök att finna ett, för undersökningens förbestämda 

tidsutrymme, lämpligt omfång angående underlagsmaterial. 

1.7 Arbetets disposition 

Nedan följer en allmän genomgång av mobbning, aktörer, påverkande faktorer samt 

behandlas ansvaret för att förebygga och förhindra mobbning. Kapitlet avslutas med en 

problemprecisering (kap. 2). Efter litteraturgenomgången presenteras den empiriska under-

sökningen med en förklaring till varför den kvalitativa metoden valts och hur urval samt 

intervjuer genomförts (kap. 3). Undersökningens resultat redovisas och analyseras i följande 

kapitel (kap. 4) varefter undersökningen diskuteras i sin helhet samt redogörs det för de 

slutsatser som den lett till (kap.5). Arbetet avslutas med en kort sammanfattning (kap.6). 

 

                                                 
15 Utbildningsdepartementet, s 18 f. 
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2 Forskningsbakgrund 

I forskningsbakgrunden som följer redogörs det bland annat för olika definitioner av 

mobbning som lyfts fram inom forskningen. Vidare belyses var mobbning oftast sker, i vilka 

former den uppträder samt vilka aktörer som ingår i en mobbningssituation. Exempel på 

faktorer som kan påverka att mobbning sker och vem som bär ansvaret för att förhindra 

mobbning behandlas även nedan.  

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

Mobbning kan ses som ett sociokulturellt problem utifrån att mobbning uppstår i det sociala 

samspelet människor emellan vilka är påverkade av den rådande kulturella normen. Av denna 

anledning har jag valt det socialkulturella perspektivet som övergripande utgångspunkt i 

forskningsbakgrunden. Roger Säljö beskriver människans utveckling, utifrån Lev Vygotskys 

teorier, som en lång sociokulturell lärandeprocess. 

 
Människan föds in i och utvecklas inom ramen för samspel med andra människor. Alltifrån begynnelsen 

gör vi våra erfarenheter tillsammans med andra. Dessa medaktörer hjälper oss – oftast helt oavsiktligt – 

att förstå hur världen fungerar och skall förstås. [---] Vi lär oss helt enkelt att uppmärksamma, beskriva 

och agera i verkligheten på det sätt som omgivningen tillåter och uppmuntrar.16 

 

Med andra ord innebär Säljös påstående att människan lär sig av de omgärdande hur andra 

människor skall bemötas och behandlas. Omgivningen påverkar inte bara beteende utan även 

vilka attityder, normer och värderingar människan har, vilket närmare har undersökts inom 

socialpsykologin. Därav har jag i forskningsbakgrunden även använt mig av social-

psykologiska teorier. Robert A. Baron och Donn Byrne definierar socialpsykologi enligt 

följande:  

 
Social psychology is the scientific field that seeks to understand the nature and causes of individual 

behaviour and thought in social situations. 

 

Inom vetenskapen undersöks hur individer uppträder samt söks en förståelse för varför 

människor tänker och agerar som de gör. Olika områden som studeras inom socialpsykologin 

                                                 
16 Säljö, s. 66. 
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är påverkan på individen utifrån andra människors beteende, kognitiva processer, kulturella 

faktorer, biologiska faktorer samt ekologiska faktorer.17 

 

Forskning inom mobbning har lett till viktig information som svarar på frågorna var och hur 

mobbning sker samt vad det leder till. Den har vidare lyft fram vissa egenskaper hos 

mobbningens olika aktörer. Sammantaget kan det vara en stor hjälp för alla som har intresse 

av att förebygga mobbning. Redovisningen av forskares slutsatser i forskningsbakgrunden har 

som funktion att utgöra ett underlag inför den större och svårare frågan, varför. 

2.2 Skolan – en arena för mobbning 

Som nämnts är trakasserier och kränkande behandling ett utbrett fenomen i samhället. 

Mobbning sker dagligen i vitt skilda miljöer såsom i hemmet, i skolan, inom organisationer 

och på arbetsplatser. Olweus fastslår emellertid att mobbningen till övervägande del sker i 

skolan, även om han därmed inte utesluter att det förekommer inom andra områden.18 

Undersökningar tyder på att utsatta elever inte kan känna sig säkra någonstans inom 

skolområdet även om yngre elever är mindre utsatta under lektionstid. Enligt Sonia Sharp och 

Peter K. Smith visar en undersökning, som gjorts 1990 i Storbritannien, att 75 procent av de 

elever som mobbades upp till årskurs sju blev mobbade på rasterna. Gällande äldre elever, 

från årskurs sju och upp till och med gymnasiet, skedde det i lika hög grad under lektionstid.19 

Skolan är emellertid ingen isolerad institution utan är kopplad till elevens fritid. En elev som 

utsätter en annan elev för kränkande handlingar i skolan gör även så under fritiden om en 

situation uppstår som gör det möjligt. Denna mobbning kan, i och med frivilligaspekten, vara 

svårare att upptäcka Det finns inga undersökningar som specifikt behandlar fritidsmobbning 

men Barnombudsmannen har genom sitt arbete fått indikationer på att mobbning är ett stort 

problem inom föreningar, organisationer och övrig fritidsverksamhet. Eftersom att barn och 

ungdomar medverkar på frivillig bas leder mobbningen till att de som utsätts väljer att inte 

delta i dessa aktiviteter med följden att fritidslivet i hög grad inskränks.20 Det faktum att de 

som utsätts för mobbning inte ges samma förutsättningar som andra barn och ungdomar att 

delta i fritidsaktiviteter begränsar deras utrymme att utveckla sina färdigheter. Utan att 

gradera eller värdera mobbning som sker i skolan mot mobbning som sker under fritiden 

                                                 
17 Baron & Byrne, s. 4-12, citat s. 6. 
18 Olweus (1999), s. 14. Det bör påpekas att han drar slutsatsen utifrån undersökningar där skola jämfördes med  
    skolväg och inte skola jämfört med fritid. 
19 Sharp & Smith, s. 15. 
20 Barnombudsmannen (2001), s. 8. 
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ligger det i skolmobbningen en allvarlig aspekt som det inte går att bortse ifrån. Under barn 

och ungdomars skoltid medför skolplikten att möjligheten att avstå från att delta inte är ett 

alternativ. Därav får den som mobbas ses som särskilt utsatt och utelämnad i skolan då han 

eller hon inte har någon som helst kontroll över sin situation.  

 

Utredningsresultat angående mobbningsfrekvens kan skilja något beroende på definition och 

på hur undersökningen är utformad. Den mest relevanta tillika omfattande undersökning som 

hittills gjorts angående skolmobbning leddes av Olweus som utredde mobbning i svenska och 

norska skolor läsåret 1983/84. Resultatet som framkom var att cirka 100 000 elever i 

grundskolan var offer för mobbning. Av dessa uppgav cirka 18 000 elever att de både blev 

mobbade samt att de mobbade andra elever. Slutligen var det cirka 63 000 som angav att de 

mobbade andra elever.21 Undersökningen är viktig för att belysa mobbningens omfattning 

samt visar även på en intressant företeelse vad gäller mobboffer. Det finns de elever som både 

utsätts för mobbning och som i sin tur utsätter andra för samma behandling.  

2.3 Olika definitioner av mobbning 

Mobbning kan definieras på olika sätt även om grundinnehållet, trakasseri och våld, i de olika 

definitionerna är detsamma. Olweus definition av problemet lägger tyngdpunkten vid upp-

repningsfrekvensen samt tidsperspektivet.  

 
En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa 

handlingar från en eller flera personer. [---] Det är en negativ handling när en person tillfogar eller 

försöker tillfoga en annan person skada eller obehag.22  

 

Anatol Pikas kritiserar Olweus för att hans definition är för vid vilket, enligt honom, leder till 

att ordet mobbning i och med sin vaghet mister betydelse. Pikas tar således avstånd från det 

individuella perspektivet och menar att mobbning är fråga om angrepp utförda av grupper.  

 
Mobbning är medvetna, icke-legitima fysiska eller psykiska angrepp och/eller uteslutningar ur 

gemenskapen, som riktas mot en enskild person i underläge av en grupp vars medlemmar förstärker 

varandras beteende i interaktion.23 

                                                 
21 Olweus (1991), s. 8.  
22 Olweus (1991), s. 4 f. 
23 Pikas (1987), s. 42. 
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Gunnar Höistads definition av mobbning kan till viss del sägas vara en kombination mellan 

Olweus och Pikas begreppsförklaring. Höistad anser att mobbning är: 

 
När en eller flera personer upprepade gånger, under en längre tid, utsätter en eller flera individer för 

medvetna, aktiva, destruktiva handlingar och/eller uteslutning.24 

 

Höistads definition innefattar både mobbning mellan grupp och enskild men även mobbning 

mellan enskilda individer varav lärare – elev eller chef – anställd är två exempel. Vidare ingår 

att det föreligger en medvetenhet i handlingarna vilket förtydligar begreppet. Jag tillämpar i 

detta arbete Höistads definition av begreppet mobbning med reservation för tidsangivelsen där 

istället Olweus tidsangivelse är att föredra.  

2.4 Mobbningens tre former 

Mobbning kan indelas i verbal, fysisk och psykisk eller tyst mobbning. Den förstnämnda, 

verbal mobbning, ses som en inkörsport till de övriga två kategorierna. I verbal mobbning 

inräknas, förutom att tilltala den mobbade med öknamn eller ge negativ kritik, även 

nedskrivna trakasserier genom exempelvis brev, lappar, meddelanden via sms och e-post. 

Ryktesspridning samt förtal är också en form av verbal mobbning. I fysisk mobbning inräknas 

allt från att frihetsberöva genom att exempelvis binda fast eller låsa in den utsatta eller göra 

den mobbade illa kroppsligt till att förstöra dennes tillhörigheter. Av de tre kategorierna är 

fysisk mobbning lättast att upptäcka. Psykisk mobbning innebär att ständigt lämnas utanför 

gruppen genom utfrysning och isolering. Hit hör även att göra grimaser, sucka eller på annat 

sätt via sitt kroppsspråk visa förakt och avsky för en annan människa. Denna form av 

mobbning kan vara svårare att identifiera för en utomstående.25 Flertalet forskare ser en 

könsbaserad skillnad där pojkar i högre grad mobbar fysiskt och verbalt medan flickor mer 

använder sig av indirekt mobbning såsom uteslutning i kombination med ryktesspridning och 

miner med negativ innebörd.26  

2.5 Mobbningens aktörer 

En mobbningssituation är uppbyggd av enskilda individer som kan indelas i olika kategorier 

utefter hur de medverkar; mobboffer, mobbare, medlöpare och passiva åskådare. Den stora 

majoriteten av elever tillhör den senare kategorin. Det finns inga absoluta egenskaper hos de 

                                                 
24 Höistad (2001), s. 73. 
25 Höistad (2001), s. 74-82; Olweus (1991), s. 4; Pikas (1987) 47 f.  
26 Se exempelvis Sharp & Smith, s. 15; Höistad, s. 53-58. 
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ovannämnda uppräknade aktörerna men forskare har upptäckt att det finns många och 

varierade tecken som är eller kan vara utmärkande för de olika kategorierna. Som exempel 

kan anges att den som utsätts för mobbning är för det mesta fysiskt svagare än sina jämnåriga 

(gällande pojkar), har dåligt självförtroende, är känslig, tyst och osäker. Vissa tendenser tyder 

på att barn och ungdomar som utsätts för mobbning ofta har ett nära förhållande till sina 

föräldrar och umgås hellre med vuxna än med barn och ungdomar i deras egen ålder. Olweus 

indelar mobboffer i passiva och provocerande, där den senare gruppen står för en mindre 

andel av det totala antalet. Överlag skiljs grupperna åt genom att provocerande mobboffer kan 

ha egenskaper som att vara okoncentrerade, temperamentsfulla samt är allmänt oroliga och 

bidrar på så sätt till att de utsätts. Deltagarna i mobbning kan vidare indelas i olika nivåer där 

den som utför själva gärningen är den aktiva medan de övriga som ser på och vet vad som 

sker benämns medlöpare eller passiva åskådare. Den aktiva mobbaren, den ledande individen, 

är ofta fysiskt starkare än sina jämnåriga (gällande pojkar), är dominant, aggressiv och visar 

bristande empati.27 De osäkerhetsfaktorer som bör påpekas är att den tidiga forskningen 

angående mobbning till större del baserades på pojkar, vilket även framkommer hos Olweus. 

Senare års forskning har, exempelvis genom att belysa verbal mobbning med sexuell 

anspelning, emellertid även lyft fram flickors situation.28 Medlöpare kan antingen delta 

genom att uppmuntra personen som utför gärningen eller på andra sätt stödja denne. 

Omgärdande som inte låtsats om vad som sker och personer som direkt bevittnar 

trakasserierna, såkallade passiva åskådare, kan även bidra till mobbningen. Det kan ske då de 

genom att inte ingripa ger mobbaren och medlöparna uppfattningen att de samtycker och 

stödjer deras handlande.29  

2. 6 Mobbningens långsiktiga konsekvenser 

Mobbning får konsekvenser för alla inblandade men naturligtvis påverkar det främst den som 

utsätts för den kränkande behandlingen. Enligt Abraham Maslows (för pedagoger) välkända 

behovstrappa måste vissa grundläggande behov vara tillgodosedda för att människan skall 

uppnå maximal utveckling (fig. 1). De behov som Maslow anser måste tillgodoses för att 

uppnå självförverkligande är de fysiologiska behoven, behovet av trygghet, behovet av att 

känna kärlek och att känna samhörighet samt de sociala behoven. I vilken grad stegen uppnås 
                                                 
27 Se Olweus (1991), s. 23-27, 40-46; Höistad (1994), s. 68-73. Det bör nämnas att Pikas ser ett problem med att  
    pålägga mobboffret specifika egenskaper, då de kan vara ett resultat av mobbningen. Olweus menar emellertid  
    att egenskaperna både kan vara ”en orsak till och ett resultat av mobbningen”. Pikas (1987), s. 47-50; Olweus  
    (1999), s. 17. 
28 Se exempelvis Menckel & Witkowski.  
29 Olweus (1991), s. 26; Höistad (2001), s. 60 f.  
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påverkar människans hela personlighet. Maslow menar vidare att vissa förutsättningar måste 

finnas för att behoven skall tillgodoses, såsom frihet att uttrycka sig själv samt rättvisa och 

ärlighet.30  

 

Människor som utsatts för mobbning har inte fått sina behov tillgodosedda vilket kan få 

långsiktiga konsekvenser för den enskilda individen. Sharp och Smith uppger att förutom rent 

fysiska skador som kan vara ett resultat av mobbning får de som utsätts psykiska samt 

stressrelaterade skador. Vanliga symptom är magont, huvudvärk, ångest och mardrömmar. De 

blir ofta deprimerade vilket kan följa dem in i vuxenlivet. Förmågan till inlärning och att 

koncentrera sig försämras. Andra men är sänkt självkänsla och en negativ uppfattning om sin 

egen person vilket slutligen kan leda till att de skuldbelägger sig själv. Ytterst kan mobbning 

leda till självmord.31 Höistad uppger att mobbning även påverkar de som aktivt trakasserar 

eller agerar medlöpare så till vida att de långt efteråt kan tyngas av skuldkänslor för vad de 

gjort. Följaktligen innebär det att mobbning leder till negativa konsekvenser även för dem 

som utför själva handlingarna eller på annat sätt deltager i dessa. Slutligen ser Olweus en 

tendens till att de som mobbar i högre grad utvecklar ett alkoholmissbruk och/eller ett 

kriminellt beteende då de blir äldre.32  

 

 

 

 

Behov av självförverkligande  

Sociala behov 

Behov av kärlek och att känna samhörighet 

Behov av trygghet 

Fysiologiska behov 

          
         Figur 1 Maslows behovstrappa 

         Enligt Maslow måste människan under sin utveckling få olika behov tillgodosedda. Behoven  
         är hierarkiskt ordnade och varje steg bygger på det tidigare.  

         Källa. Maslow, s. 35-47.  
 

                                                 
30 Maslow, s. 35-47. 
31 Sharp & Smith, s. 13. 
32 Höistad, s. 60, 107 f; Olweus (1991), s. 26. 
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2.7 Faktorer som påverkar mobbning 

Det finns olika teorier angående vilka faktorer som ligger till grund för eller på annat sätt 

påverkar mobbning. Nedan redogörs det för de mer centrala faktorer som lyfts fram inom 

forskningen. Överlag tenderar faktorerna, mer eller mindre, att utgå ifrån det social-

psykologiska perspektivet vilket innebär att mobbning kan härledas till brister i det mänskliga 

samspelet.  

2.7.1 Ett öppet eller hämmat sinne  

Alla människor har ett specifikt sätt att se på sin omvärld. Hur människor uppfattar 

exempelvis fysiska olikheter och psykiska egenskaper är högst individuellt. Människors syn 

på andra människor samt uppfattningen om på vilket sätt de bör behandlas, utifrån likheter 

eller olikheter, varierar från person till person. Orsakerna till varför människor har olika syn- 

och förhållningssätt är en fråga som engagerar forskare. En vedertagen teori anger att 

människan påverkas av habitus, det vill säga ett system av dispositioner som finns inom varje 

individ. Enligt Pierre Bourdieu inverkar habitus på den enskilda människans attityder, normer, 

åsikter och hur denne reflekterar över, uppfattar och värderar omvärlden samt agerar i 

specifika sociala situationer.  

 
It is their present and past positions in the social structure that biological individuals carry with them, at 

all times and in all places, in the form of dispositions. 

 
Habitus utgår från individens historia. Hur individen tänker och agerar är ett resultat av 

tidigare upplevelser i livet, såväl tyst som uttrycklig inlärning, vilka format denne.33 Hur 

människan ser på och behandlar andra människor är således ett resultat av hur den 

individuella historien format denna människa. Utifrån en mobbningssituation skulle orsaken 

till trakasserierna, enligt detta synsätt, ligga hos den som mobbar. Den rådande föreställningen 

bland allmänheten är emellertid att mobbning har sin grund i yttre olikheter såsom utseende 

och kläder eller i avvikande beteende.34 Det innebär att den som utsätts för trakasserierna själv 

på ett eller annat sätt orsakar mobbningen. Pikas hävdar att fysiska olikheter spelar mindre 

roll och att det istället är psykiska egenskaper som utlöser mobbning. Fysiska olikheter kan 

emellertid fungera som en första utlösande faktor där den utsattes reaktion kan vara avgörande 

om mobbning utvecklas.35  

                                                 
33 Bourdieu, s. 78-87, citat s. 82. 
34 Se exempelvis Fors, s. 15. 
35 Pikas (1988), s. 126 f. 



 17

2.7.2 Sociala processer 

Socialisationen förändras under individens uppväxt utifrån de olika miljöer individen 

interagerar med. Skolan är en viktig miljö för denna process och eleven ställs med stigande 

ålder och olika skolformer inför större och större utmaningar inom detta område. De flesta 

elever torde vara rustade med den sociala kompetens, de färdigheter, som krävs för att 

bemästra dessa utmaningar.36 Anders Persson framhåller emellertid att skolor är ”socialt 

problematiska institutioner”. Under socialiseringsprocessen gör den enskilda eleven ett urval 

baserat på hur väl han eller hon trivs med olika individer i skolan. Skolans organisatoriska 

uppbyggnad innebär att eleven även måste vara tillsammans med individer som eleven av en 

eller annan anledning inte vill umgås med. Det vilar således, utifrån det sociala kompetens-

perspektivet, höga krav på eleven för att kunna hantera denna svåra men ofrånkomliga 

situation.37 Elevers möjlighet att påverka sin situation begränsas således av organisatoriska 

skäl vilket kan leda till konflikter och mobbning.  

 

Socialisationen kan både leda till positiva konsekvenser som acceptans i en gemenskap men 

även till negativa konsekvenser som uteslutning ur densamma. Relationer mellan människor 

är invecklade processer och kan ha sin grund i olika orsaker vilka kan vara osynliga för en 

utomstående. Björk hävdar att det i en klass, till skillnad från till exempel i familjen, pågår ett 

dolt relationsspel. Det leder till att elever ständigt tvingas konkurrera om att tillhöra, 

exempelvis ingå i en grupp. Kampen leder till mobbning då vissa individer under spelets gång 

kommer att ingå i gemenskapen medan andra utesluts. Således, menar Björk, kan mobbning 

både ses som ”en del i en social process och själva resultatet av den”.38 Intressant är att det, 

enligt detta påstående, inte går att undvika mobbning i skolan.  

2.7.3 Inlärning via modeller 

Forskare har försökt utreda orsaken till aggressivt beteende hos människan med olika teorier, 

mer eller mindre vedertagna, som resultat. Exempelvis anges instinkt och biologiska faktorer 

som orsaker till mänsklig aggression med liten möjlighet för människan att påverka.39 Direkt 

motsatt är teorin som kan förklaras med hjälp av det välkända ordspråket Barn gör inte som 

du säger, de gör som du gör. Förespråkare för denna observationsteori är Albert Bandura som 

                                                 
36 Färdigheter som inräknas i social kompetens enligt Terje Ogden är förmåga att samarbeta, självkontroll,  
    ansvarstagande, självhävdelse samt empati. 
37 Persson, s. 122. 
38 Björk, s. 154 f. 
39 För mer information om de olika teorierna se Baron & Byrne s. 391-398. 
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hävdar att människan inom alla områden, däribland det sociala inlärningsområdet, tillgodogör 

sig kunskap genom att observera hur andra människor agerar, såkallat modellinlärning. 

Informationen som erhålls genom observationerna ligger till grund för människans handlande 

i olika situationer. Modellinlärning kan leda till positivt såväl som negativt handlande baserat 

på de observationer som gjorts tidigare. Dessutom kan själva observationen även ha en 

förstärkande effekt.40 Med andra ord, barn och ungdomar som blir åskådare till aggressivt 

beteende påverkas i negativ riktning och agerar på samma sätt då de befinner sig i en liknande 

situation. Således innebär det att barn och ungdomar som växer upp i familjer med 

exempelvis fysisk misshandel lär sig att agera aggressivt även i situationer utanför hemmet. 

Likaså uppfattar den människa som exempelvis inte möter respekt för sin person i sin nära 

omgivning att det är legitimt att vara respektlös och nedvärdera andra människor.  

 

Generellt gäller att människan har, medvetet eller omedvetet, ett syfte med sina handlingar då 

det utan ett syfte inte skulle finnas något som driver människan att utföra dessa. Bandura 

lyfter fram vikten av drivkraften bakom utförda handlingar. Han menar att det som avgör 

agerandet är huruvida de handlingar som observerades fick positiva eller negativa följder. 

Handlingar som leder till någon form av straff för gärningsmannen upprepas inte i lika hög 

grad av den som observerar till skillnad från handlingar som leder till positivt resultat.41 Om 

mobbning kan fortgå utan att det får negativa konsekvenser för den eller de elever som 

mobbar är risken således större att andra elever agerar likadant. Kunskaperna som till-

godogörs genom modellinlärning är således av stor vikt för hur barn och ungdomar 

interagerar i det sociala samspel som dagligen sker inom skolans värld. Olweus delar 

Banduras uppfattning men tillägger att osäkra barn och ungdomar påverkas i högre grad av 

aggressivt beteende i en mobbningssituation. Det kan i sin tur förstärkas ytterligare om det 

råder en positiv uppfattningen om individen som uppvisar aggression.42 Det innebär att barn 

och ungdomar med sämre självförtroende löper större risk att agera aggressiva medlöpare än 

självsäkra barn och ungdomar gör.  

2.7.4 Skuldbeläggning av offret   

Ett utmärkande drag hos människan är att känna skuld. Känslan uppstår som ett resultat av att 

ha handlat orätt, även om så inte behöver vara fallet i realiteten. Enligt den välkända freudian-

ska psykoanalysen är personligheten uppbyggd enligt tre skikt, jaget, detet samt överjaget. 
                                                 
40 Bandura, s. 47-50. 
41 Bandura, s. 68 f. 
42 Olweus (1991), s. 32 f. 
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Det sistnämnda, överjaget, utvecklas i samband med att barnet börjar förstå innebörden av 

regler eller normer. Då överjaget är utvecklat har barnet kunskap om vad som är rätt och fel 

och kan handla därefter. Med den större insikten följer även känslor som skuld och skam.43 

Människor reagerar och hanterar skuldkänslor olika. En del finner befrielse genom att sona 

sin orätt, andra genom att be om ursäkt och bli förlåten. Vissa människor försöker undkomma 

känslan genom att överföra sin skuld på andra. Enligt Bandura är det en vanlig företeelse, 

gällande våld och andra former av aggressivt beteende, att förövaren lägger skulden på offret. 

Genom att utgå ifrån offrets handlingar, vilka kan vara ett resultat av att denne på olika sätt 

försöker försvara sig, kan förövaren hävda att offret uppträtt provocerande. Det är därmed 

möjligt för förövaren att ursäkta sitt beteende och befria sig själv från ansvar. Förövaren 

utnyttjar även det faktum att alla människor har fel och brister, det vill säga att ingen 

människa är felfri. För att ytterligare rättfärdiga sina handlingar inför sig själv använder sig 

denne av eventuella fel och brister hos offret som bevis på att offret innehar mindre värde, 

vilket i sin tur används för att legitimera de aggressiva handlingarna.44 Olweus har även 

uppmärksammat detta problem i mobbningssituationer och hävdar att om trakasserierna får 

fortgå kan det slutligen leda till att de omgärdande individerna så småningom kan anta en 

negativ inställning till den mobbade. Följden blir att de skuldbelägger den som utsätts för den 

kränkande behandlingen och anser att den mobbade själv är skyldig till att han eller hon 

mobbas.45 Således innebär det att mobbarens aggressivitet har sin utgångspunkt i mobbaren 

och har väldigt lite att göra med vilka egentliga känslor som mobboffret väcker hos 

mobbaren. Mobbaren är emellertid inte medveten om detta utan tror sig se egenskaper eller 

beteende hos den mobbade som väcker aggression. Inför sig själv men även inför läraren, kan 

mobbaren därav försvara aggressivitet och våld med att han eller hon blivit provocerad och 

överför således skulden på mobboffret.  

2.7.5 Vikten och resultatet av att tillhöra en grupp 

Barn och ungdomar genomgår en ständig utveckling på sin väg mot att bli vuxna. Teorier om 

vad som inverkar och vad är av vikt för människans utveckling kan variera. Den rådande 

uppfattningen bland forskare är emellertid att det är av stor vikt för den sociala utvecklingen 

att ingå i grupper. Betydelsen av att tillhöra en grupp framgår av Erik Homburger Eriksons 

utvecklingsteori. Erikson menar att utvecklingen kan indelas i åtta faser (åldrar) under vilka 

personlighet och identitet utvecklas. Varje fas bygger på den tidigare och inbegriper ett 
                                                 
43 Freud, s. 174-196. 
44 Bandura, s. 384. 
45 Olweus (1991), s. 32 ff. 
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avgörande krisstadium med antingen positiv eller negativ utgång. Ungdomen är, enligt 

Erikson, den tid i livet då den framväxande identiteten söks för att slutligen fastställas. Under 

denna fas försöker den unge finna sin plats i samhället, och för att motverka splittring av sin 

roll är det av största betydelse att tillhöra och bli accepterad i en grupp. I gruppsamman-

hållningen kan även ingå att ungdomar blir  

 
intoleranta och grymma i sitt avvisande av dem som är »annorlunda», till hudfärg eller kulturell 

bakgrund, smak eller gåvor, och ofta i fråga om fullständiga struntdetaljer i klädsel eller gester, vilka 

godtyckligt utvalts att beteckna vilka som är innanför eller utanför gruppen.46  

 

Enligt Eriksons utvecklingsteori, där gemenskap och acceptans i en grupp är fundamentala 

behov hos människan, kan således behoven i sig resultera i eller vara orsaken till mobbning. 

Lars Svedberg uppger att det finns olika sorters grupper där de enskilda individerna i gruppen 

samverkar utifrån olika syften och olika funktioner. Det övergripande ändamålet med grupper 

enligt Svedberg är att:  

 
Olika gruppbildningar ger struktur åt vår vardag. Människan är en social varelse och sluter sig samman i 

grupper för att gemensamt tillgodose olika slags intressen, behov och värden som endast är kollektivt 

nåbara. 

 

Av de olika grupper som Svedberg beskriver finns en grupp där det råder ett vi mot dem 

scenario. Gruppen definierar sig genom att se motsatta egenskaper, det vill säga negativa 

egenskaper, hos den andra gruppen medan den egna gruppens positiva egenskaper lyfts fram. 

Den tydliga motsatsen stärker lojaliteten inom gruppen vilket dessutom underbyggs av 

ryktesspridning samt fördomar. Vidare tillskrivs mobboffret negativa egenskaper och anses ha 

mindre värde samt utsätts för förtal av gruppen i dess strävan mot en vi-känsla.47 Även om det 

vanligaste i en mobbningssituation är ett scenario med en grupp mot en enskild individ kan 

Svedbergs beskrivning av ovannämnda grupp applicera på grupper som mobbar. Genom att 

en tydlig yttre motbild definieras, stärks samhörigheten och känslan av att höra till gruppen. 

Björk lyfter fram ett liknande påstående då hon menar att mobbningen ger mobbarna en tydlig 

bekräftelse på att de hör till gruppen.48  

 

                                                 
46 Erikson (1977a), s. 224-251; Erikson (1977b), 79-121, citat s. 113. 
47 Svedberg, s. 15 f, citat s. 15. 
48 Björk, 154 f. 
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2.7.6 Sociala normer och grupptryck 

Generellt gäller att människan genomgående i livet påverkas av uttalade eller outtalade regler, 

så kallade sociala normer, som syftar till att likriktiga tankar, attityder och beteende. Detta 

märks genom de flesta människors rädsla för att avvika från de sociala normer som råder, vare 

sig det gäller ifrågasättande av auktoriteter eller mer triviala handlingar som att välja kläder 

eller att följa ett kösystem. Baron och Byrne menar att människan följer och agerar över-

vägande efter de normer som gäller i givna situationer. Vidare menar de att det medför en 

inskränkning av den individuella friheten men att det stora flertalet följer de sociala normer 

som gäller är grundläggande för att samhället skall fungera. Normativ påverkan inom en 

grupp är en viktig faktor till att alla inom gruppen agerar och beter sig på samma sätt. 

Påverkan leder till konformitet inom gruppen och ett agerande som avviker från gruppens kan 

leda till uteslutning.49 Detta tryck som således finns på varje individ i gruppen, att handla som 

gruppen anser är rätt, innebär att individen kan hamna i en situation där handlandet strider 

mot den enskilda och egentliga viljan. Det sunda förnuftet säger att då människan upprepade 

gånger agerar mot sin övertygelse måste det få konsekvenser, kanske till och med leda till en 

inre strid. Forskning visar att människan, för att lösa problemet, har en benägenhet att i sådana 

lägen förändra bilden av situationen så att gruppens agerande ter sig som det enda rätta.50 Det 

innebär att i de fall då människan handlar, som ett resultat av grupptryck, enligt vad som han 

eller hon anser är fel kan handlandet i tanken övergå till att bli ett korrekt beteende och kan på 

så sätt rättfärdigas.  

2.7.7 Rådande maktförhållanden 

Makt är ett begrepp med varierande innebörd beroende på när och i vilket samband det 

används. Michel Foucault ger en övergripande beskrivning av makt då han menar att makt 

existerar överallt i form av ostabila styrkeförhållanden. Enligt Foucaults synsätt besitter ingen 

hela makten och ingen är helt maktlös. Han hävdar att  

 
makt inte är någonting som låter sig förvärvas, fråntas eller delas, någonting som man behåller eller låter 

gå sig ur händerna; makt utövas från oräkneliga håll och i ett växelspel av ojämlika och rörliga 

relationer.51 

 

                                                 
49 Baron & Byrne, s. 318-323, 437 f. 
50 Baron & Byrne, s. 327. 
51 Foucault, s. 103 f, citat, s. 104. 
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Makt kan således ses som en kraft som ständigt existerar i relationer mellan individer, och det 

torde vara den innebörden som läggs i begreppet inom forskning angående mobbning. Även 

om ingen, enligt Foucault, är helt utan makt har ett stort antal forskare sett att det råder en 

obalans i maktstrukturen mellan mobboffer och mobbare. Zelma Fors menar att relationerna 

mellan barn och ungdomar kan indelas i fyra grupper. De kan sinsemellan ha en jämlik 

kamratrelation alternativt en stödjande kamratrelation som baseras på vänlighet. Då basen 

utgörs av fientlighet leder den till en konfliktrelation eller en mobbningsrelation. I en 

konfliktrelation är makten jämt fördelad men i en mobbningsrelation har mobbaren makt över 

mobboffret. Den som utsätts för mobbning har inte någon möjlighet att påverka då mobbaren 

tillskriver mobboffret känslor som denne inte har eller uttalanden och handlingar som denne 

inte gjort.52 Det innebär att mobboffret är helt utelämnat åt mobbaren då den sistnämnda är 

den som innehar kontrollen över situationen. Makt som en ständig, föränderlig, ostadig och 

allestädes kraft inverkar på alla människors liv och spelar en stor roll då människor 

interagerar. Det medför att makt kan ha stor, såväl positiv som negativ, inverkan i det sociala 

samspelet varav den senare kan leda till mobbning.  

2.8 Passiva åskådare 

I mobbningssituationer är det generellt endast en mindre andel elever som är aktiva mobbare 

eller medlöpare. Det stora flertalet deltager inte utan är åskådare. Att någon bevittnar en 

kränkande handling utan att ingripa innebär inte att åskådaren samtycker till mobbarens 

agerande. Passiva åskådare kan inombords tydligt motsätta sig handlingar som de bevittnar 

utan att ingripa för att förhindra exempelvis ett överfall eller misshandel. Det finns olika 

faktorer som kan påverka att åskådare inte agerar. Baron och Byrne lyfter fram att åskådaren 

först måste ha reagerat på händelsen för att kunna handla. I stressade situationer fokuserar 

människan oftast inåt och är därmed upptagen i egna tankar. Det leder till minskat fokus på 

händelser i omgivningen och med det minskad utrymme för att ingripa. Även om människan 

uppmärksammat händelsen kanske denne inte uppfattar situationen på rätt sätt. Om orsaken 

till händelsen är oklar kan det leda till att åskådaren inte ingriper av rädsla att göra sig till 

åtlöje inför de övriga som iakttar händelsen. Det finns även en koppling mellan åskådares 

ansvarskänsla och antal åskådare, så kallat ansvarsspridning. Med ett stigande antal åskådare 

följer en känsla av minskat ansvar att ingripa hos den enskilde eftersom ansvaret fördelas 

mellan de olika åskådarna. Dessutom påverkar huruvida ingripandet kan antas få positiva eller 

negativa konsekvenser för den som ingriper. I de fall då negativa konsekvenser är möjliga 
                                                 
52 Fors, s. 9 ff., 15 ff. 
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minskar ingripandefrekvensen. Slutligen kan det råda oklarheter i ansvarsfrågan. Åskådarna 

kan anse att ansvaret ligger hos de människor som innehar de ledande positionerna. 53 

Gällande händelser som inträffar på en skola läggs således ansvaret på läraren. Maria Modig 

lyfter på ett enkelt sätt fram de olika faktorerna som inverkar på att åskådare förhåller sig 

passiva då hon framhåller att det ligger i människans natur att på olika sätt värja sig mot 

obehagligheter. Samtidigt påpekar hon att för att en förbättring skall ske krävs att den enskilda 

individen tar sitt ansvar.  

 
Det är mänskligt att blunda och censurera bland allt som händer i omgivningen. Men öppenhet och 

förmågan att se det som sker i omvärlden är en viktig förutsättning för att man ska orka ta personligt 

ansvar och förändra en dålig situation till något bra.54 

 

Det finns följaktligen flera faktorer som påverkar huruvida åskådare ingriper eller inte i nöd- 

eller våldssituationer. Det medför att mobbning kan pågå helt öppet utan att någon egentligen 

erkänner sig ha ett ansvar.  

2.9 Ett problem med delat ansvar 

Enligt den demokratiska värdegrund som samhället vilar på har alla, i form av medmänniska, 

ett moraliskt eller ett etiskt ansvar att agera då någon utsätts för trakasserier och kränkande 

behandling. Modig uppger att moral är 

 
reflektioner om vad som är rätt eller fel, inte bara när det gäller handlingar utan också när det gäller 

attityder och inställning till livet och människor.55 

 

Det föreligger även, vilket behandlats ovan, ett juridiskt ansvar att handla så att gärningarna 

kan förhindras och gärningsmännen kan avslöjas. Undersökningar som Barnombudsmannen 

gjort visar att ungdomar anser att lärare och övrig skolpersonal inte i tillräckligt stor ut-

sträckning agerar för att motverka eller avbryta mobbning. Flertalet elever ansåg att lärare 

medvetet ignorerade mobbningssituationer istället för att ingripa. För att förbättra situationen 

som råder på dagens skolor måste, uppger Barnombudsmannen, lärare bli medvetna om vad 

som sker samt ta ställning mot trakasserier och våld. För att detta skall kunna ske krävs 

                                                 
53 Baron & Byrne, s. 358-365. 
54 Modig, s. 55. 
55 Modig, s. 21 f. Modig använder sig i högre grad av termen etik i sitt verk men uppger att moral är synonymt  
    med etik.  
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kunskap hos de berörda.56 Även Höistad har i sitt arbete mot mobbning mött problemet att 

elever inte tycker att de får stöd av sina lärare gällande mobbning. Till viss del, anser han, kan 

det bero på att barn men framför allt ungdomar ofta inte visar utåt att de är mobbade, de lider i 

det tysta. Den främsta anledningen, enligt Höistad, är emellertid att lärare upplever en känsla 

av villrådighet. De vet inte hur de skall handla och vill inte genom sitt handlande förstärka 

problemet. Höistad framhärdar att lärare måste agera. De som inte gör så riskerar att av elever 

anses vara fega och oengagerade.57 Att inte ingripa förmedlar mer än så, menar Olweus, det 

förmedlar att läraren ger tillstånd till att gärningen utförs.58 Således kan lärare, enligt forskare, 

bidra till mobbning genom att ge mobbarna ett indirekt erkännande vilket även torde påverka 

de som utsätts så till vida att de får uppfattningen att trakasserierna är tillåtna ur ett vuxet 

perspektiv. Det bör påpekas, utan att för den del förringa elevers uppfattning i frågan, att det 

är elevers åsikter som ovan behandlats, inte lärares faktiska agerande.  

 

Hela ansvaret kan emellertid inte läggas på lärarna utan eleverna har själv sin del i det som 

sker. Denna tanke framkommer också hos några forskare. Höistad och Björk lyfter fram, 

utifrån principen att alla är ansvariga för sina handlingar, de tidigare nämnda kategoriernas 

ansvar i en mobbningssituation. Att mobbaren och medlöparen är ansvarig för sitt agerande 

kan te sig som självklart. Men Höistad och Björk menar att det även vilar ett ansvar på de 

elever som förhåller sig passiva då trakasserier utförs. Som nämnts ovan utgör denna grupp 

den stora andelen elever i en mobbningssituation och genom att de inte agerar då de upptäcker 

att någon mobbas blir de således medansvariga. Vidare anser Höistad att den som utsätts för 

mobbning har ett ansvar så till vida att denne på ett tydligt sätt måste tala om att han eller hon 

tar illa upp.59 Det kan rimligen inte tillskrivas alla parter lika stor ansvar och det torde vara 

klart att det övergripande ansvaret vilar, både moraliskt och juridiskt, på lärare. Men 

resonemanget leder till slutsatsen att ingen är fri från ansvar i en mobbningssituation. 

2.10 Problemprecisering 

Mobbning kan, utifrån forskningen, till stor del, uppfattas som ett mobboffer – mobbare – 

lärare problem. Utifrån min ingång, mobbning i skolan, ter det sig naturligt. Det klargörs 

tydligt i forskningsbakgrunden vilket ansvar som elever menar vilar på lärare samt att elever 

söker ett större engagemang från lärares sida. I mindre utsträckning behandlas det ansvar som 

                                                 
56 Barnombudsmannen (2001), s. 13, 29. 
57 Höistad (1994), s. 156 ff.; Höistad (2001), 110, 184 f. 
58 Olweus (1991), s. 54. 
59 Höistad (1994), s. 103-106. Björk, s. 167. 
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vilar på alla individer i skolan det vill säga det moraliska ansvaret varje elev har att, i form av 

medmänniska, agera och ingripa vid mobbning. Hur ser elever på detta ansvar? För att kunna 

besvara frågan torde en lämplig utgångspunkt vara att undersöka vilken uppfattning som råder 

bland elever ute i skolorna angående mobbning, vilka dagligen på olika sätt kommer i kontakt 

med problemet.  

 

Litteraturgenomgången leder således till följande övergripande frågeställningar:  

 

 Hur ser elever på mobbning? 

 Vilket ansvar anser elever att de har för att förhindra mobbning?  

 Vilket ansvar anser elever att lärare har för att förhindra mobbning?  
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3 Empirisk del 

Nedan redogörs för de metodologiska utgångspunkter som undersökningen baseras på samt 

anges vilka orsaker som ligger till grund för att den kvalitativa metoden intervju har använts. 

Vidare beskrivs hur intervjuerna har genomförts samt vilka etiska riktlinjer som intervjuerna 

utgick ifrån.  

3.1 Metodologiska utgångspunkter 

Anledningen till att jag valde att göra den empiriska undersökningen utifrån elevers synvinkel 

grundar sig på att jag delar Ann Skantzes åsikter inom detta område. Skantze har deltagit i en 

undersökning som, ur ett elevperspektiv, behandlar arbetsmiljön i skolan för elever. Elevers 

uppfattning om skolmiljön kan skilja sig avsevärt från hur lärare uppfattar miljön, menar hon. 

Därav kan åtgärder framarbetade av vuxna, utifrån deras perspektiv och deras uppfattning, 

vara verkningslösa för att lösa eventuella problem.60 Även forskning angående mobbning 

måste, enligt min mening, utgå ifrån ett elevperspektiv. Ett inledande steg i arbetet för att 

förebygga och förhindra mobbning är således att utreda elevers uppfattning om problemet 

vilket denna undersökning strävar efter att göra.  

 

I undersökningen läggs särskild vikt vid elevansvaret. Vuxna, inom skolans värld i form av 

lärare och rektorer, har det överordnade ansvaret för att mobbning förhindras vilket är den 

rådande grundprincipen. Generellt gäller, utifrån normer och lagar som ligger till grund för 

vårt samhälle, att människan med stigande ålder tvingas att ta mer och mer ansvar för sina 

handlingar. På samma sätt ökar elevansvaret gällande mobbning. För att elever skall inse att 

alla, även de som inte medverkar aktivt, har ett ansvar för att förhindra att mobbning sker är 

det av största vikt att deras syn på det egna ansvaret klargörs. 

 

I undersökningens förberedande skede stod jag inför valet att använda den kvantitativa 

metoden, enkäter, eller den kvalitativa metoden, intervjuer. Inledningsvis såg jag större 

fördelar med en kvantitativ undersökning utifrån att undersökningen skulle ge standardiserade 

svar. De skulle således inte vara påverkade av skillnader i ordval eller tonläge då frågorna 

ställs. Vidare skulle undersökningen baseras på uppgifter från ett större antal deltagare. 

Nackdelarna övervägde emellertid. Framförallt skulle undersökningen inte leda till den 

                                                 
60 Skantze, s. 103. 
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djupare kunskap som jag ville uppnå och det skulle heller inte vara möjligt att reda ut 

eventuella missförstånd.61  

 

Fördelar med den kvalitativa intervjun lyfts fram av Steinar Kvale då han påstår att den är en  

 
unik, känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och innebörder ur undersökningspersonernas 

vardagsvärld.62  

 

Intervjuer ger visserligen information från ett mindre antal undersökningsdeltagare men leder 

till en större insikt om den enskilda informantens uppfattning i respektive fråga. De 

intervjuade ges möjlighet att med egna ord beskriva och förklara utifrån deras synsätt. Utifall 

respondenten missförstår frågan eller intervjuaren missförstår svaret kan detta klargöras så att 

de frågor som ställs verkligen besvaras.  

3.2 Etiska riktlinjer 

Undersökningen har utförts enligt Vetenskapsrådets anvisningar gällande det grundläggande 

individskyddskravet. Således har intervjuerna skett utifrån informationskravet, samtyckes-

kravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.63 Samtliga informanter har medverkat 

frivilligt samt gett deras medgivande till att uppgifter som framkommer under intervjun får 

användas i undersökningen. Vidare har de informerats om intervjuns syfte samt om deras 

anonymitet. 

3.3 Genomförande och urval 

För att besvara frågeställningarna har en kvalitativ undersökning utförts genom personliga, 

semistrukturerade intervjuer med tio elever i årskurs åtta på en flerparallellig grundskola (F-9) 

i nordvästra Skåne (bil. 1). Då att delar av min verksamhetsförlagda utbildning genomförts på 

denna skola kände eleverna mig sedan tidigare. Intervjun kan indelas i tre delar med en 

allmän inledande del som efterföljs av en del som är mer riktad till elevers eget ansvar samt 

en kortare avslutande del där lärares ansvar lyfts fram. Före intervjuerna genomfördes 

presenterade jag undersökningens syfte, utformning samt de etiska riktlinjerna för alla elever i 

klassen. Därefter fick de läsa frågorna för att de skulle kunna ta ställning till om de ville 

medverka. Elever som ville medverka togs därefter ut genom lottning för att undvika 

                                                 
61 För vidare information om nackdelar och fördelar med enkäter se Denscombe, s. 126-128. 
62 Kvale, s. 70. 
63 Vetenskapsrådet, s. 5-14. 
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diskussion i klassen angående urvalet. Undersökningen behandlar inte skillnader mellan 

könens syn på ansvar men för att det inte skulle bli för stor snedfördelning skedde två 

dragningar baserat på respektive kön. Då antalet pojkar som ville medverka var färre än fem 

medförde det att fördelningen blev fyra pojkar och sex flickor. Intervjuerna, som alla skedde 

under lektionstid, utfördes med hjälp av ljudupptagningar som kompletterades med 

fältanteckningar för att belysa ickeverbal kommunikation såsom känsloutryck och minspel.64 

Tre intervjuer ägde rum i bibliotekets ”mysrum” medan resterande ägde rum i ett grupprum 

bredvid den ordinarie lektionssalen. Eleverna befann sig således i en för dem välkänd miljö 

vilket ledde till en mer avslappnad stämning. Intervjuerna varierade mellan cirka 15 till 25 

minuter beroende på den intervjuades talförhet. För att få uttömmande information bestod 

intervjun av öppna frågor som gav respondenten möjlighet att utveckla sitt svar.  

 

                                                 
64 Angående intervjumetod se Denscombe, s. 131-162.  
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4 Resultat och analys 

Undersökningens resultat redovisas nedan utifrån hur de intervjuade ser på mobbning och 

dess orsaker, elev- och läraransvar samt anledningar till att elever inte ingriper i mobbnings-

situationer. Resultaten följs av citat i ett försök att åskådliggöra texten. Det är ett välkänt 

faktum att det är en stor skillnad mellan talspråk och skriftspråk vilket tydligt framgår i de 

formuleringar som de intervjuade använder sig av. Emellertid ger citaten en bra och mer 

levande bild av hur människans tankeverksamhet generellt kan sägas vara uppbyggd med sina 

ostrukturerade samt lösryckta uttryck. Resultatet av intervjuns första fråga, där de intervjuade 

skulle beskriva vilka egenskaper en kompis skulle ha, redovisas ej då den endast hade som 

funktion att ge intervjun en mjukare öppning.65  

4.1 Elevers syn på mobbning 

Nedan följer en kort redogörelse för vad de intervjuade ansåg att mobbning innebar samt 

huruvida mobbningens tre former verbal, fysisk samt psykisk mobbning gick att utläsa ur 

deras svar.  

4.1.1 Direkta handlingar – att reta och slå 

I definitionen mobbning ingår oftast, som behandlats ovan, att det rör sig om upprepade 

negativa handlingar som utförs under en period. Genom att de intervjuade fick definiera 

termen mobbning gav det dem en möjlighet att klargöra både för sig själv samt för mig vad de 

anser mobbning är eller inte är. Vidare gav svaren en antydan om huruvida elever har 

kunskaper om mobbning. De intervjuade uttryckte sig i mer övergripande termer vilket gjorde 

att två av begreppets tre former, verbal och fysisk mobbning, kunde ingå i deras beskrivning 

och därav får de anses ha relativt goda kunskaper i ämnet. Tolkningen görs utifrån att forskare 

då de definierar mobbning även tenderar att formulera sig i mer övergripande termer samt att 

jag inte bad de intervjuade att redogöra i detalj för vilka handlingar som räknas som 

mobbning. I de fall de intervjuade får anses ha en vagare uppfattning om ordets innebörd, 

tydde svaren på att de i högre grad förknippade problemet med formen verbal mobbning. 

Vidare framkom det även att ”slå på någon” inte räknades som mobbning.  

                                                 
65 Det bör förtydligas att eventuella pauser som de intervjuade gjorde mellan orden är i citaten markerade med  
    tre punkter. Utelämning av ord eller hel mening är markerat med punkter respektive tankstreck som omges av  
    en hakparantes.  
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Ja, det är ju när man retar en för ens… man har en annorlunda stil. Till exempel så retar man en för det 

och ja, det är ju det […] fysiska. Alltså när man slår en kan ju också vara mobbning ju, eller kan det vara 

att man säjer dumma saker också. Det är ju också mobbning.  

 

Det finns olika sätt att beskriva mobbning men alltså det kan vara tyst, till exempel att snacka skit bakom 

ryggen. Sen finns det mobbning där man gör saker direkt […] till exempel ta väskan eller jackan eller 

förstör saker och sånt. Det finns mycket som är mobbning.  

 

När man trycker ner en annan person till exempel om den ser annorlunda ut eller har annorlunda kläder på 

sig. Typ om man säjer fan vad fula kläder eller vad tjock du är, eller nått sånt. Det tycker jag är 

mobbning.  

 

När man är dum mot någon annan.  

 

4.1.2 Indirekt mobbning – att frysa ut  

Förutom i de fall då det framkom direkt var psykisk mobbning, mobbningens tredje form, 

samt tidsperspektivet svårare att utläsa ur de intervjuades svar. Eventuellt är det möjligt att 

utläsa psykisk mobbning ur svaren som en följd av vagheten i definitionerna som angavs. 

Liknande gäller tidsperspektivet där respondenter kan ha haft en uppfattning om att det finns 

en koppling mellan problemet och dess upprepning över tid även om de inte gett uttryck för 

det i direkta ordalag. Nedanstående citat speglar de svar där psykisk mobbning respektive 

tidsperspektivet tydligare framgick.  

 
Alltså, antingen fryser man ut någon eller så ger man sig på dom, oavsett vilka skäl liksom.  

 

Alltså, det är egentligen lite svårt för alla tolkar ju olika och jag tycker liksom att det är om någon annan 

får någon annan person att må dåligt mer än en dag liksom. Att det fortsätter och bygger på. Det tycker 

jag är mobbning.  

 

När någon eller kanske två som är utsatta varje dag, var och varannan, kanske [på grund av] […] hur 

klädseln är. När de slår, och de kan ta på en och sånt här.  

 

4.2 Mobbningens olika ansikten 

De intervjuades åsikter angående mobbning samt vilka orsaker som de trodde kunde ligga till 

grund för mobbning redovisas nedan.  
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4.2.1 Öga för öga 

För att klargöra vilka åsikter elever har angående mobbning blev de intervjuade ombedda att 

svara på om det fanns tillfällen då de ansåg att det var acceptabelt att mobba. Frågan ledde till 

svar med en tydlig negativ respons från de intervjuade. I de fall svaren utvecklades framkom 

reservationer där det exempelvis sågs som acceptabelt att mobba om den som utsattes själv 

hade utsatt andra för mobbning.  

 
Det beror på, i så fall om dom har mobbat mej till exempel, så tycker jag att det är lite okej att mobba 

tillbaka för då får dom själv känna hur det var.  

 

Ja, enda fallet jag skulle tycka det var okej det är om någon mobbar en och man står upp till den, och den 

liksom får smaka på sin egen medicin. Annars tycker jag inte alls att det är okej att mobba 

överhuvudtaget.  

 

Intervjuerna tyder på att elever inte ser något positivt med mobbning. Emellertid framkom det 

även att det går att dra lärdom av mobbning. Svaret kan tolkas som att respondenten utgår 

ifrån någon form av motsatsregel där kunskap om ett felaktigt beteende leder till ett mer 

korrekt agerande.  

 
Nej, men det finns ju liksom överallt och man kan ju lära sig av det också. [---] För att kunna lära sig rätt 

måste man ju veta vad fel är. Mobbning är ju fel, så man kan ju lära sig också hur man inte ska göra. 

 

4.2.2 Den normativa konformiteten 

Då de intervjuade tillfrågades angående vilka skäl som skulle kunna ligga till grund för att de 

skulle mobba framkom varierade anledningar. Liksom i tidigare svar angavs orsaken hämnd 

där respondenter menade att de skulle mobba de personer som utsatt dem själv för mobbning. 

Vidare uppgav respondenter påverkan från kamrater som en anledning, där mobbningen 

kunde vara både ofrivillig samt omedveten. Osäkerhet i form av sämre självförtroende lyftes 

även fram där mobbningen utgjorde ett led i processen att förbättra sin självbild. Vidare fanns 

det de respondenter som inte kunde ange någon anledning alls. 

 
Det är om dom har varit dumma mot mej.  

 

Grupptycket, tror jag.  
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Om jag skulle vara en mobbare? Det skulle jag inte vara. Man har kanske gjort det men man vet inte om 

det. Man har kanske hållit med bara med stormen. När andra håller på så har man inte vågat säja något. Så 

då har man ju mobbat. Då är man ju sån med.  

 

Att jag har dåligt självförtroende så att jag skulle trycka ner andra för att känna mej viktigare eller bättre. 

Det är så dom flesta mobbare gör.  

 

4.2.3 Mobbning som tidsfördriv  

Tristess var, enligt de intervjuade, även en anledning till att mobba. Det kan tolkas som att 

kränkande handlingar skulle kunna vara ett resultat av att elever inte har något att göra och 

där trakasserier av andra elever fungerar som ett sätt att fördriva tiden. 

 
Antagligen att man är uttråkad. Alltså man har inget bra för sig.  

 

Det bör tas i beaktande att respondenten kan ha missförstått frågan och att anledningen därav 

får anses vara något osäker. Reservationen baseras på att den intervjuade bestämt tagit 

avstånd från mobbning i den tidigare frågan vilket tyder på att svaret eventuellt utgår ifrån 

mer generella orsaker till mobbning. 

4.2.4 Problematiska hemförhållanden – ett standardsvar 

När de intervjuade skulle ange vilka anledningar de trodde att det fanns till mobbning utifrån 

mobbarens synpunkt återkom problematiska hemförhållanden samt, liksom i de tidigare 

svaren, att han eller hon själv hade blivit utsatt för mobbning. Skillnaden låg i att då de 

intervjuade utgick ifrån sig själv rörde det sig om hämnd medan då de utgick ifrån andra, det 

vill säga då de angav mobbning som en generell orsak, kunde det drabba oskyldiga individer. 

Vidare angav respondenter att osäkerhet hos mobbaren kunde vara en anledning till att denne 

mobbar. Svaren stämde till viss del överens med svaren på den tidigare frågan då det gällde 

att ange mobbningens generella orsaker. Påverkan från kamrater lyftes fram som ytterligare 

en orsak till att mobba.  

 
Jag tror, alltså, problem hemma kan ju vara en anledning och sen så för att få respekt av andra, för att man 

inte kan få det på något annat vis.  

 

Psykiska problem med sig själv. Kanske någonting som händer hemma eller så har dom blivit mobbade 

innan och så vill dom inte bli mobbade igen, så mobbar dom själv.  
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För att dom själv har blivit mobbade så dom vill inte bli det igen. Eller så kanske dom har problem där 

hemma. Eller så ska dom visa sig tuffa för sina vänner. De tror att dom är coola så att folk inte ska ge sig 

på dom.  

 

För att dom är väldigt osäkra på sig själva. Ja, det finns väl dom som inte har det bra hemma eller för att 

dom inte har det bra i familjen.  

 

Ja, för att dom är osäkra på sig själva liksom. Dom ska peka ut någonting…dom ser så mycket fel på allt. 

Alltså, dom ser fel på sig själva, så tar dom ut det på annat. Ah, vilken ful tröja! Så ska jag inte klä mej. 

Så börjar kanske en del dra sig med. Så mobbar dom för den klädstilen.  

 

4.3 Elevers syn på sitt samt lärares ansvar  

Det nedanstående avsnitten utgår ifrån andra och tredje delen av intervjun och behandlar de 

intervjuades syn på elevers samt lärares ansvar för att förhindra mobbning. 

4.3.1 Ingripa såklart …men  

De intervjuade angav att elever skulle ingripa för att förhindra vidare mobbning. De fram-

förda ingripandena kunde variera mellan att elever skulle göra lärare uppmärksamma på det 

som inträffade eller att elever själv skulle förhindra mobbningen direkt. Det sistnämnda 

upplevdes emellertid som problematiskt då det kunde få konsekvenser för de elever som 

ingrep.  

 
Man ska väl ingripa eller säja någonting till dom. Till exempel, jaha, du är inte så jävla perfekt själv. Det 

kan funka ibland.  

 

Alltså, egentligen ska man ju gå in och hjälpa till men jag tror inte det alltid är så lätt. Alltså, för om den 

ene kanske säjer någonting, alltså elakt till den andre, då så kan man ju säja emot. Men i så fall får man 

dom på sig själv då.  

 

Egentligen ska man ju gå och säja till en lärare eller gå fram och försöka stoppa det. Fast det är ju inte 

alltid alla gör så. 

 

Det är svårt. Man måste gå ihop i en grupp. Om man går själv är det inte så lätt. Det är ofta att man själv 

blir utsatt för att bli mobbad. Det kan hända mycket sånt, men om man går ihop i en grupp, tio stycken, då 

får man ju respekt.  
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Ja, det är kanske inte alltid så lätt och bryta sig in. Alltså, det är ju väldigt individuellt hur man löser en 

sån situation, eftersom alla är ju olika. Vissa kan ju ’panika ’ och bara springa in och skrika och andra kan 

liksom kaxa emot, så liksom det är ju rätt så svårt att säja. Alla är så olika, alla löser det på olika vis. Och 

det är inte alltid man löser det rätt. [---] Om dom hade slagit någon hade jag ju definitivt gått in. Men om 

dom bara säjer saker så skulle jag liksom pratat med personen efteråt som är ledsen, om den vill att jag 

ska säja ifrån till någon lärare eller mobbaren själv eller jag ska… ja hur jag ska göra. För jag vill inte 

bara ta min egen lösning. Jag vill höra personen …hur den vill lösa [problemet]…för det är ju dens 

problem. 

 

4.3.2 Elever förhåller sig passiva 

Intervjusvaren visade att det fanns skillnader mellan hur de intervjuade ansåg att elever borde 

agera i en mobbningssituation och hur de uppfattade att elever agerade i verkligheten. De 

intervjuade menade att elever på skolan som bevittnade mobbning inte ingrep eller ingrep 

endast vid ett fåtal tillfällen. Benägenheten att ingripa ökade, av svaren att döma, då de 

omgärdade var vän med den som utsattes. Vidare gick det att utläsa ur svaren att upp-

fattningen angående i vilken omfattning mobbning förekom varierade kraftigt mellan de 

intervjuade. Det framkom dels att de ansåg att mobbning var ett utbrett problem och dels att 

de menade att det knappt förekom.  

 
Dom flesta är fega och ger respekt till mobbaren och kanske överhuvudtaget jamsar med och börjar 

mobba själva. Alltså, det är så mycket…alltså, så många som är osjälvständiga så att dom går med på det. 

Dom finner sig i det, så länge det inte är jag så är det okej liksom. Så tänker dom flesta, bara dom inte 

mobbar mej, …så länge jag är skyddad. Dom tänker inte på dom andra riktigt.  

 

Ja, om jag hade blivit mobbad hade mina kompisar… hade dom sagt att dom skulle sluta. Men om någon 

annan ser någon annan som blir mobbad bryr dom sej inte alls.  

 

Dom struntar nog mest i det. 

 

Oftast ingenting. Alltså, här är så himla mycket.  

 

Jag vet inte. Vissa går och säjer till, det gör dom, men vissa bryr sig inte. Det är inte så mycket…alltså, 

jag tror inte att det är så mycket mobbning här nu. Men någon är det ju säkert som blir mobbad. Det är det 

oftast.  
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4.3.3 Ett läraransvar ur elevsynpunkt  

Den sista delen av intervjun skulle belysa hur elever menar att lärare skall agera i en 

mobbningssituation samt vilket ansvar de anser att lärare har angående att förhindra 

mobbning. Trots olikheter i intervjusvaren gick de ut på att lärare skulle ingripa. Det önskade 

ingripandet kunde variera mellan att tala med mobbaren samt den mobbade, kontakta 

mobbarens föräldrar till mer allvarliga konsekvenser för mobbaren där respondenter menade 

att denne borde regleras. Det framkom även att de intervjuade önskade att ingripandena skulle 

ske med stor hänsyn till den som mobbades så att dennes situation inte försvårades ytterligare.  

 
Säja till och kanske ringa hem till föräldrarna och sånt, så att de får veta att deras barn håller på och 

mobbar och sånt. Det blir ju inte föräldrarna så glada över att få veta. Ja alltså, ta tag i det riktigt. Man kan 

ju inte bara låta det gå för då blir det ju ännu värre till slut.  

 

Prata med den som mobbas och den som mobbar. Dennes föräldrar tycker jag ska få veta vad det är som 

egentligen händer på skolan.  

 

Jag tycker att de borde ingripa. Alltså, öppna ögonen lite för att eftersom det händer varje dag och det är 

ingen som gör någonting. Lärarna borde ha ansvaret om något.  

 

Ja, dom ska ta både mobbaren och den som blir mobbad tillsammans och så ska dom prata om vad som är 

felet. Vad han har för problem med den som blir mobbad.  

 

Jag tycker dom ska inte bara hoppa in och ställa upp en stor scen av det. För det kan vara jobbigt för den 

som blir mobbad. [---] så det bästa sättet, tycker jag, det är att man plockar dom på antingen lektionen 

eller när dom är själva. När dom inte har sina kompisar runt omkring så att de kan tuffa upp sig.  

 

Det beror på hur läget är va. Det är ju svårt att säja. Läraren ska självklart gripa in när eleven vill det. Men 

när de griper in utan elevens tillstånd tycker jag att det är för jävligt. Kan ju bli värsta skvallerbytta.  

 

4.3.4 Kraftfullare tag eftersöks   

När de intervjuade ombads ange hur lärare på deras skola agerade angavs både positiva som 

negativa svar även om de negativa övervägde. De intervjuade eftersträvade både att 

ingripandena skulle ske i ett tidigare stadium samt att de skulle vara av kraftfullare slag. Vad 

som också kunde läsas ut ur svaren var att i de fall då lärare ingrep gav det inte alltid önskad 

effekt. Följande svar belyser de intervjuades syn på lärares ingripande.  
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Jag tror att dom pratar med eleverna. Dom försöker reda ut det.  

 

Ja, dom tar in eleverna och dom som håller på […] men det är inte alltid det hjälper. Dom fortsätter 

ibland.  

Ja, vet inte. Kunde ha varit bättre. Kunde alltid vara bättre.  

 

Jag tror inte att dom tar tag i det riktigt, för det finns ju i vår klass folk som är mobbade men dom är ju 

fortfarande mobbade. Så dom tar ju inte tag i det riktigt […] annars hade ju han mått bra nu och så.  

 

Dom bryr sig ju säkert så men … Jag vet inte egentligen, men jag tror att dom bryr sig men kanske inte 

visar det så mycket alltid. Alltså, det är klart att dom visar att dom bryr sig men … dom bryr sig inte 

förrän det riktigt behövs.  

 

Vidare uppgav respondenter att lärares ingripande kunde drabba även de som inte mobbade då 

exempelvis vissa lärare ingrep även om det inte rörde sig om mobbning eller lade skulden på 

fel elev. De intervjuade uppgav även att de inte visste hur lärare agerade då de inte bevittnat 

någon mobbning och således inget läraringripande heller. 

 
Vissa gör någonting åt saken men det är ju inte alla som gör det. Vissa gör det för mycket, alltså utan att 

det är någon mobbning så blandar dom sig i ändå.  

 

Om det nu händer att de ingriper till exempel, så blir det väl oftast att de skäller på den de tror mobbar 

eller vad man ska säja. Men det är ju inte alltid att dom tar rätt heller.  

 

4.4 Ingripa eller inte ingripa – det är frågan 

Nedan presenteras de känslomässiga reaktioner som de intervjuade upplevde efter ett 

ingripande respektive ett icke-ingripande samt hur de hanterade eventuella negativa känslor 

som uppstod då de inte ingripit.  

4.4.1 Ingripanden gör elever förnöjda 

För att lyfta fram hur det känslomässigt påverkar elever att bevittna mobbning ombads de 

intervjuade att uppge hur de kände sig efter en mobbningssituation där de ingripit respektive 

inte ingripit. Den förstnämnda frågan föranledde positiva svar där respondenter hade ingripit i 

en mobbningssituation. Följande citat lyfter fram att de respondenter som ingripit kände sig 

tillfreds med sig själv efteråt även om de också gav uttryck för att denna känsla upplevdes 

som tvetydig.  
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Ja, lite både och. Alltså man… det känns ändå bra att ha hjälpt till istället för att göra ingenting men det 

känns ändå såhär, att man verkligen ska behöva göra på detta viset för att folk beter sig så dumt.  

 

Jag mådde bra för att jag hade hjälpt henne men samtidigt var man ju rädd för vad som skulle komma sen, 

om de skulle ge sig på mej. Men det gjorde de inte.  

Jag kände mej duktig på något sätt. För att kompisen blev tacksam och det hjälpte.  

 

Tror det, jo, det var när jag gick på mellanstadiet då var det någon som höll på så sa jag till han. Det 

kändes ju bra efteråt när han slutade.  

 

Frågan ledde även till undvikande svar eller till svar där respondenter uppgav att de inte 

bevittnat någon mobbning vilket medförde att de inte kunde besvara frågan. Vidare angavs 

även svar med negativ innebörd där det framgick att ingripanden krävde psykisk styrka.  

 
Nej, jag tror att man måste vara väldigt stark för att kunna göra det och så. Det är jättebra om någon gör 

det. 

 

4.4.2 Passivitet gör elever missnöjda  

När de intervjuade skulle uppge om de bevittnat mobbning utan att ingripa besvarade över-

vägande del frågan nekande. De intervjuade angav att de alltid ingrep eller att de inte sett 

någon mobbning och att de därav inte ingripit. De respondenter som uppgav att de bevittnat 

en mobbningssituation men inte ingripit framförde att de kände olust eller missnöje med sig 

själv efteråt. Följande citat beskriver de känslor som deras passivitet frammanande hos dem.  

 
Jag kände mej feg att jag inte… Alltså, när jag började inse att jag inte hade gjort något så kände jag mej 

liksom dum för jag vet att jag kan stå upp till mej själv, och jag står för vad jag säjer och gör.  

 

Arg. [---] För att jag inte gjorde något. Besviken. Mycket besviken.  

 

Man mådde ju inte bra. Man tänkte ju på vad som hade hänt med personen och så men då visste man att 

då kommer dom ju inte att ge sig på mej. Jag tror att man är lite sån egoist när någon blir mobbad, för 

man vill ju inte själv bli det, men samtidigt tycker man ju synd om personen.  

 

Alltså, det känns så tråkigt. Alltså, man vet inte riktigt vad man ska göra.  
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4.4.3 Samtal istället för handling 

Det finns olika sätt att hantera de obehagskänslor som kan uppstå efter att vederbörande har 

förhållit sig passiv i en bevittnad mobbningssituation. Ur intervjuerna framgick det att de 

intervjuade pratade med sina kamrater då de observerat att någon blivit trakasserad. Svaren 

tyder på att samtalen varit ett sätt att ventilera samt att bearbeta känslor angående en specifik 

händelse där de intervjuade inte vågat ingripa direkt. Vidare uppgav de intervjuade att de inte 

pratade allmänt med sina kamrater om mobbning.  
 

Nja, alltså, det är ju mest när man ser att någonting händer så går man oftast inte in och gör något. Det blir 

väl mer att man snackar om det efteråt, vad man tycker och så här.  

 

Ja det gör man när man tycker att något är fel. Som när man till exempel […] …om du hade blivit 

mobbad så hade kanske du och jag pratat om att det är fel och så. Sånt pratar vi om. Och alla som inte gör 

någonting och sånt. För man vågar ju inte själv. Man vill ju inte bli utsatt för det.  

 

Ja, ibland. Ja, till exempel om man märker att någon säjer någonting taskigt, alltså högt, så kan man prata 

om det. Att man inte tycker att det var bra och så.  

 

4.5 Den nödvändiga likgiltigheten 

I följande avsnitt behandlas de olika anledningar som framkom under intervjuerna till att 

elever inte ingriper då de bevittnar mobbning. 

4.5.1 Rädsla för att bli mobbarens nästa offer  

Då de intervjuade tillfrågades varför elever inte ingriper i mobbningssituationer angav de att 

det berodde på rädsla för att själv bli utsatt för mobbning. Med andra ord visade svaren att de 

intervjuade ansåg att det var tryggare att förhålla sig passiv i en mobbningssituation då det 

innebar mindre risk för att själv bli utsatt. Således tyder resultatet på att elever upplever det 

som att det finns en tydlig koppling mellan ett ingripande och efterföljande negativa konse-

kvenser för den som agerar. Nedan följer några svar som exemplifierar detta. 

 
Att man tror att man ska bli mobbad själv. För dom kan ju tycka att det är mesigt att man går och säjer till 

eller något sådant, dom som mobbar.  

 
Ja, att man är rädd för att de ska börja mobba en själv.  
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Ja, att dom är rädda för att bli mobbade själva, liksom. Jag klandrar inte dom. Om man inte har så 

mycket… om man inte kan stå upp för sig själv eller är självständig så förstår jag, men jag tycker ändå att 

det är lite fel.  

 

4.5.2 Bristande mod 

Förutom rädsla för att själv bli mobbad angav de intervjuade att elever inte vågade ingripa av 

andra anledningar. Exempelvis kunde det bero på att elever saknade mod att ingripa i en 

situation där de var numerärt underlägsna eller att de var rädda för att vännerna, till följd av 

ingripandet, skulle ta avstånd ifrån dem. Ett icke-ingripande kunde vidare, enligt de 

intervjuade, bero på att elever som bevittnade trakasserierna hyste negativa känslor för den 

som blev utsatt.  

 
Jag tror oftast att man inte vågar liksom. För dom personerna som mobbar har oftast så många kring sig 

och då är man liksom själv mot dom.  

 

Ja, man vågar ju helt enkelt inte att säja till. Man är inte stark nog att säja till. Man är rädd för att komma 

utanför gänget eller bli osams med sina vänner. Och sen kanske man inte gillar honom till hundra procent 

heller.  

 

4.5.3 Mobbningen självförvållad 

De avvikande svar som framkom, angående orsaker till att elever inte ingriper i en 

mobbningssituation, syftade till att de omgärdande uppfattade det som att mobbningen på ett 

eller annat vis var självförvållad. Om mobbningen föranletts av att mobboffrets agerande 

förargat eller på annat sätt irriterat den som utförde trakasserierna ledde det, enligt de 

intervjuade, till att kringgärdande elever inte ens reflekterade över handlingarna.  

 
Man tänker inte på det, för man tänker kanske att dom har kanske gjort något som den andre inte gillar. 
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5 Diskussion 

Dagligen utsätts över 100 000 elever i grundskolan för mobbning.66 För dem fungerar skolan 

inte som en arena för kunskapsutveckling utan som en arena för verbala, fysiska samt 

psykiska angrepp. Möjligheten att undvika sina plågoandar begränsas av att de är skyldiga 

enligt lag att delta i skolverksamheten. Skolan skall, enligt läroplanerna, ge eleverna en 

möjlighet att tillgodogöra sig kunskap och att utvecklas socialt. Vidare skall den, tillsammans 

med hemmen, ingjuta trygghet och glädje i eleverna.67 Som det konstaterats ovan är det långt 

ifrån alla elever som upplever skolan på detta vis. Barn och ungdomar som utsätts för 

mobbning får inte möjlighet att lära eller utvecklas såsom läroplanerna förespråkar då de 

ständigt måste rikta sin uppmärksamhet mot eventuella angripare. Forskning visar att det är 

vanligt att mobbning leder till depression med försämrad koncentration som följd vilket 

ytterligare försvårar för dessa elever att utvecklas både kunskapsmässigt som socialt.68 För att 

ge alla elever samma grundförutsättningar att nå det slutgiltiga steget självförverkligande, 

som Maslow förespråkar, är det av största vikt att försöka stävja trakasserier inom skolans 

värld.69 Ett steg i att lösa mobbningsproblematiken är att undersöka hur elever ser på 

mobbning samt vilket elevansvar de anser att de har för att förhindra trakasserier. Nedan 

diskuterar och redogör jag för de slutsatser som denna undersökning lett till.  

5.1 Elevers syn på mobbning 

Det allmänna intrycket jag fått efter att ha vistats på skolor är att innebörden i ordet mobbning 

till viss del mist sin betydelse. Elever använder sig av ordet mobbning även för enstaka hand-

lingar som sker mellan vänner där ordet reta har ersatts av ordet mobba. Ordets definition har 

även debatterats inom forskningen där liknande tankegångar lyfts fram. I min mening kan en 

för vid definition leda till att ordet mister sin betydelse medan en för snäv definition kan leda 

till att barn och ungdomar som utsätts för mobbning inte uppmärksammas. Denna under-

sökning utgår ifrån, som nämnts tidigare, Höistads definition av mobbning med tillägget att 

jag anser att tidsperspektivet sträcker sig för långt. Höistad hävdar att mobbning är: 

 

                                                 
66 Olweus (1991), s. 8.   
67 Utbildningsdepartementet, s 9. 
68 Sharp & Smith, s. 13. 
69 Maslow, s. 35-47. 
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När en eller flera personer upprepade gånger, under en längre tid, utsätter en eller flera individer för 

medvetna, aktiva destruktiva handlingar och/eller uteslutning.70 

 

Utan att förringa betydelsen av att finna en definition som klart och tydligt anger problemet 

torde det vara av största vikt att undersöka vad elever, som på ett eller annat sätt kommer i 

kontakt med problemet i sin vardagssituation, anser att mobbning är. Naturligtvis kan elever 

inte förväntas uppge en heltäckande definition men det är intressant att utreda huruvida de har 

en vidare eller snävare syn på mobbning än vad forskningen har. Undersökningen tyder på att 

elever anser att mobbning är konkreta handlingar, det vill säga handlingar som ingår i den 

verbala samt den fysiska formen av mobbning. Psykisk mobbning, som innebär utfrysning 

och isolering var svårare att utläsa ur intervjusvaren. Forskning visar att psykisk mobbning är 

den form som är besvärligast att upptäcka och således är det möjligt att psykisk mobbning, 

med undantag för de respondenter som mer direkt angav denna form, är helt okänt för de 

intervjuade. Likaså, förutom då det uppgavs i direkta ordalag, var det svårt att utläsa huruvida 

de intervjuade hade någon uppfattning om att mobbning är handlingar som sker över tid. 

Eventuellt ansåg de att tidsperspektivet var så självklart att de inte angav det av den 

anledningen eller så har det skett en negativ innebördsförändring som lyfts fram ovan. Det går 

inte nog att understryka vikten av att elever har kunskap om vad som ingår i begreppet 

mobbning. Om de inte vet vilka handlingar eller vilket agerande som räknas som mobbning 

försvårar det för dem att ingripa och att förhindra trakasserier. Insikt i vad som räknas som 

mobbning kan både leda till att de funderar över andras agerande såväl som sitt eget.  

 

Hur ser en mobbare på sin omvärld? Vilka upplevelser, eller för att uttrycka sig som 

Bourdieu, vilket habitus ligger till grund för att vissa barn och ungdomar uppfattar det som 

legitimt att trakassera andra människor? Eftersom föräldrar utgör en stor och en viktig del av 

ett barns liv är det inte helt främmande att söka svaret i de erfarenheter som barn och 

ungdomar får under sin uppväxt. De intervjuade framhöll att problematiska hemförhållanden 

kunde vara en anledning till att vissa människor mobbar. Mobbningen ansågs vara ett resultat 

av den frustration som mobbaren upplever över sin egen situation och sin egen person. 

Mobbaren uppfattas således av andra elever som en människa som har det svårt i livet. De 

intervjuades insikt i det mänskliga agerandet var förvånande. Hur de kommit till denna insikt 

går den endast att spekulera i. Kanske är det så att de utgick ifrån verkliga personer i sin 

omgivning och har således egen erfarenhet att utgå ifrån. Det skulle kunna tyda på att elever 
                                                 
70 Höistad (2001), s. 73. 
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har en god förmåga att läsa av sin omgivning och att de funderar över de bakomliggande 

orsakerna till problemet. Svaret, problematiska hemförhållanden, kan emellertid även visa på 

det rakt motsatta förhållandet, det vill säga att de inte alls funderar över vilka orsaker som 

ligger bakom mobbning. Problematiska hemförhållanden har, enligt min uppfattning, när på 

blivit ett allmänt standardsvar då det gäller att uppge orsaker till människors destruktiva 

beteende eller våldsamma agerande ute i samhället. Liknande tendenser går att utläsa inom 

skolans värld där svårigheter hemma ofta anges vara en anledning till att vissa elever inte 

följer den rådande uppförandenorm som gäller i skolan. Det är högst troligt att det förhåller 

sig så, vilket även stöds av Banduras modellinlärningsteori. Barn och ungdomar som ser eller 

bemöts med aggression och respektlöshet i hemmet agerar i högre grad på liknande sätt i sitt 

bemötande av andra människor.71 Frågan är emellertid om de intervjuade själv gjort denna 

iakttagelse eller om de mekaniskt uppger problematiska hemförhållanden för att de genom 

socialisationen lärt sig att svara på detta vis. Naturligtvis går det inte att utesluta vare sig den 

ena eller den andra förklaringen till hur de intervjuade nått fram till svaret men den 

sistnämnda förklaringen ter sig vara mer trolig. Hemförhållanden avspeglas långt ifrån alltid i 

elevers yttre och således torde det vara svårt för andra elever att genom iakttagelser göra 

denna generella koppling vad gäller orsak till mobbning. Det ligger vidare ett förmildrande 

synsätt i uttrycket problematiska hemförhållanden. Emellertid tyder intervjuerna inte på att 

elever känner sympati för mobbaren utifrån dennes påstådda svåra levnadsförhållande. Det 

faktum att barn och ungdomar far illa i sina hem är lika fruktansvärt som att barn och 

ungdomar far illa i skolan. Vad gäller mobbning torde det vara av stor vikt, som ett led i att 

förebygga och förhindra trakasserier, att både mobbaren och mobboffret upplever det som att 

omgivningen sympatiserar med den som utsätts för mobbningen. Intervjuerna avspeglar att 

det även förhåller sig så.  

 

Förutom problematiska hemförhållanden angav de intervjuade även osäkerhet som en 

anledning till att utsätta någon för mobbning. Emellertid går det inte att utläsa om de syftar på 

medlöpare eller aktiva mobbare eller både och vilket gör det svårt att dra några specifika 

slutsatser i denna fråga. Om deras påstående avser medlöpare i en mobbningssituation rimmar 

det emellertid väl med Olweus forskning som visar att barn och ungdomar som är osäkra i 

högre grad riskerar att agera medlöpare.72 Grupptryck framfördes även som en bakom-

liggande orsak till mobbning. Det ligger en enorm kraft i att följa gruppens normer och 
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värderingar och därav ter det sig som fullt förståligt att ungdomar, som några minuter tidigare 

uppgett sig vara helt emot mobbning, menar att de skulle kunna mobba som ett resultat av 

grupptryck. Således tyder det på att trycket utifrån samt rädslan att uteslutas från gruppen är 

större än den moraliska norm som verkar som deras inre röst. Det finns belägg för den 

koppling som de intervjuade gör mellan mobbning och grupptryck inom forskningen. Erikson 

ser ett direkt samband mellan gruppsammanhållning och trakasserier av vissa utvalda 

individer utanför gruppen.73 Emellertid uppges grupptryck allmänt i samhället ligga till grund 

för många, om inte flertalet, av de negativa handlingar som ungdomar utför. Grupptryck anses 

exempelvis vara en direkt påverkande faktor vad gäller användning av tobak, alkohol och 

narkotika. Därav leder det till en liknande frågeställning som diskuterats ovan angående 

problematiska hemförhållanden. Huruvida de intervjuade uppgav grupptryck för att det var 

deras absoluta övertygelse eller de har svarat utan att själv ha reflekterat över hur det förhåller 

sig går emellertid inte att fastställa utifrån denna undersökning. Det går endast att konstatera 

att de intervjuade var medvetna om att grupptryck mycket väl kan leda till mobbning.  

 

Det framkom vidare några intressanta skillnader när de intervjuade skulle ange eventuella 

anledningar till att de själv skulle mobba samt vilka anledningar som de trodde låg till grund 

för att andra människor mobbar. Det klargjordes att de skulle mobba som ett resultat av att de 

hade blivit utsatta för mobbning, vilket även angavs som en anledning till att andra mobbar. 

Skillnaden låg emellertid i att trakasserierna skulle, då de intervjuade utgick ifrån sig själv, 

endast drabba den som utsatt dem för mobbning, medan detta hämndmotiv inte uppgavs då de 

talade om mobbare generellt. Svaren i sig är inte förvånande då hämnd redan tidigare har 

angetts vara en accepterad anledning till att mobba. Det bör emellertid påpekas att svaren 

också kan tyda på att frågan upplevdes som utelämnande och att respondenter därav angav 

orsaker som, i deras mening, sågs som mer legitima.  

 

Med intervjuerna som grund verkar elever på dagens skolor, i alla fall i teorin, utgå ifrån de 

mosaiska lagarna där det råder ”öga för öga, tand för tand” om än i en mildare form.74 Det vill 

säga, även om de intervjuade hade en bestämd uppfattning om att människor som mobbar 

handlar orätt ansåg de att mobbning kunde ses som rättrådigt om den utsatte själv hade 

mobbat andra barn eller ungdomar. Det var till och med bra såtillvida att personen ifråga, som 
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en respondent uttryckte det, fick ”smaka på sin egen medicin”.75 Forskning visar att en relativt 

stor andel, cirka 18 procent, av de barn och ungdomar som blir utsatta för mobbning i sin tur 

utsätter andra för detsamma.76 Jag vill påstå att detta faktum säkert skulle väcka förvåning om 

det blev allmänt känt eftersom det generellt strider mot den uppfattning som råder angående 

hur ett mobboffer agerar. En relevant fråga är emellertid om de blir mobbade för att de 

mobbar andra eller om de mobbar andra för att de blir mobbade. Det torde vara rimligt att 

anta att det är det senare som ligger närmast sanningen. Om antagandet stämmer används 

mobbning i realiteten inte som en metod för att hämnas och inte heller för att mobbaren skall 

komma till insikt.   

 

Det finns inget ont som inte för något gott med sig är en ofta upprepad klyscha. 

Undersökningen visade att elever inte ser frasen som möjlig att tillämpa på mobbning. Det 

framkom emellertid under intervjuerna att mobbningssituationer kunde ses som tillfällen till 

lärdom för att förbättra sitt agerande vid ett senare tillfälle. Till viss del kan nog påståendet 

stämma om det syftar till handlingar av mindre allvarlig karaktär och där de elever som utför 

handlingarna inte är medvetna om att personen som utsätts tar illa vid sig. För att lärdom skall 

uppnås måste det emellertid under eller efter utförda handlingar framgå att det räknas som 

mobbning. Om svaret ses ur en annan synvinkel skulle mobbning eventuellt kunna leda till 

ökad kunskap ur ett ingripandeperspektiv utifrån följande resonemang. En elev som bevittnar 

en mobbningssituation med ett snabbt förlopp kanske inte ingriper då denne inte riktigt 

förstått vad som inträffat. Vid ett senare tillfälle har eleven haft tid för eftertanke och är mer 

förberedd vilket således kan leda till ett ingripande. Den ökade kunskapen innebär emellertid 

inte att mobbningen i sig kan räknas som positiv. Forskare som Svedberg och Björk har inte 

desto mindre funnit att mobbning, i alla fall sett utifrån ett grupperspektiv, kan leda till 

positiva erfarenheter såsom ökad lojalitetskänsla samt bekräftelse och acceptans för den 

enskilde gruppmedlemmen.77 Dessa faktorer framkom inte i direkta ordalag under 

intervjuerna men kan utläsas ur vissa uttalanden. Som exempel kan anges att i de fall de 

intervjuade uppgav grupptryck som en orsak till att de skulle mobba innebär det att de, om än 

omedvetet, upplever en positiv erfarenhet i form av acceptans av gruppen.  

                                                 
75 Elev som deltog i undersökningen, se s. 31 i detta arbete. 
76 Olweus (1991), s. 8.  
77 Svedberg, s. 15 f; Björk, 154 f. 
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5.2 Elevers syn på sitt ansvar att förhindra mobbning 

Litteratur om mobbning lyfter fram otaliga gripande öden där barn och ungdomar utsätts för 

obeskrivliga grymheter utan att någon ingriper för att hjälpa. Litteratur av detta slag lämnar få 

oberörda och frustrationen angående varför ingen förhindrar trakasserierna är stor. Det är inte 

enkelt att utreda hur elever ser på sitt eget ansvar i mobbningssituationer. Undersökningen 

visar emellertid att det ansvar som elever anser åvilar dem att förhindra att mobbning sker 

skiljer sig, såsom mycket annat i livet, mellan hur det skall vara och hur det i verkligheten är. 

Det framgick tydligt då de intervjuade uppgav hur de tyckte att elever skulle göra då de 

bevittnade en mobbningssituation samt hur elever i praktiken gjorde. Undersökningen visade 

att det råder en medvetenhet hos elever om vad de borde göra, det vill säja att ingripa på olika 

sätt, men att de upplever det som att det endast är ett fåtal av eleverna som faktiskt gör det. 

Huruvida de ser det som ett reellt ansvar att ingripa ställer jag mig frågande till. De 

intervjuade använde sig av ordet skall, vilket i sig tyder på att de anser att det vilar ett ansvar 

på elever att ingripa, men såsom som ordet användes i de olika meningarna verkade det som 

att ordet mist sin tvingande innebörd. Eventuellt skulle tolkningen bör kunna sägas ligga 

närmare dess mening. Det faktum att elever har ett ansvar, och inte bara ett moraliskt sådant 

utan ett ansvar i det att de deltar i skolans verksamhet att ingripa framgår av Lpo 94. 

Läroplanen lyfter fram elevers ansvar för skolmiljön, vilket inte bara inbegriper den fysiska 

miljön utan även den psykiska miljön. Ansvaret skall vidare öka med deras utveckling, vilket 

ter sig naturligt.78  

 

Varför uttrycker de intervjuade sig så vagt angående elevansvaret? En orsak kan vara att de 

inte är medvetna om passiva åskådares roll i en mobbningssituation, vilket stöds av att de 

intervjuade främst ser en koppling mellan aktivt agerande och mobbning. De faktorer som 

Olweus och Höistad lyft fram, att åskådare genom att inte ingripa till och med kan förstärka 

samt ge sken av att de samtycker till mobbarens handlingar, verkar utifrån deras uttalanden 

främmande för dem.79 Frågan är kanske inte huruvida de intervjuade anser att elever har eller 

inte har ett ansvar, frågan är kanske istället hur stort de anser att detta ansvar är. Som nämnts 

är det endast ett fåtal elever som är aktiva i en mobbningssituation medan det är fler som 

medverkar i form av passiva åskådare. Inom forskningen har fenomenet omedveten 

ansvarsspridning uppmärksammats vilket innebär att desto fler åskådare som det finns till en 

handling desto mindre är chansen att någon skall ingripa. Med utgångspunkt från det 
                                                 
78 Utbildningsdepartementet, s 15. 
79 Olweus (1991), s. 26; Höistad (2001), s. 60 f.  
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resonemanget är det möjligt att det som avhåller elever från att ingripa är att deras ansvar har 

reducerats så till den grad att det mist sin betydelse. Mest troligt är att det är en kombination 

av både okunskap angående passiva åskådares roll samt ansvarsspridning. Båda argumenten 

får sägas utmynna i att elever, trots att de intervjuade uppger att de har ett ansvar, i realiteten 

inte är medvetna om det stora ansvar som vilar på dem att ingripa vid mobbning.  

 

Människan är en social varelse vilket både medför fördelar som nackdelar. I en diskussion 

angående mobbning och vilka faktorer som leder till att åskådare inte ingriper i en sådan 

situation går det inte att utesluta de normativa regler som människan pålägger sig själv där 

rädslan att avvika från mängden är stor. Baron och Byrne anger att en anledning till att inte 

ingripa, hur banalt det än må låta, är rädslan att göra sig till åtlöje inför övriga åskådare.80 Det 

faktum att de intervjuade var ungdomar skulle kunna ha en förstärkande effekt, sett utifrån 

Eriksons utvecklingsteori. Ungdomar befinner sig, enligt hans resonemang, i en speciellt 

känslig fas i livet där de sociala normer som råder bland vännerna i gruppen påverkar extra 

starkt.81 Ett, i jämförelse med sina vänner, avvikande beteende kan således verka skrämmande 

i en tonårings ögon. De intervjuade gav emellertid inte uttryck för rädsla att göra sig till åtlöje 

utan istället framförde de vid flertalet tillfällen under de olika intervjuerna en stark rädsla för 

att själv bli utsatta för mobbning. Det angavs vara den främsta anledningen till att elever inte 

ingriper i en mobbningssituation. Det är tydligt att de ser ett samband mellan ett ingripande 

och att själv utsättas för mobbning. Huruvida detta samband är reellt eller om det endast 

existerar i deras tankevärld går inte att uttala sig om och det torde även vara av mindre vikt. 

Det som är viktigt är att de intervjuade upplever det som reellt. Med utgångspunkt från Fors 

teorier, gällande maktförhållandet i en mobbningssituation, innebär det att det inte bara råder 

en obalans i maktstrukturen mellan mobbaren och mobboffret utan att denna obalans även går 

att finna i det förhållande som råder mellan mobbare och åskådare.82 Av undersökningen att 

döma har mobbaren inte bara makt över mobboffret utan även över omgärdande åskådare 

vilket uttrycker sig i en rädsla att bli mobbarens nästa offer som i sin tur leder till att 

åskådarna förhåller sig passiva. Antagandet stöds av att ett liknande beteende kan skönjas 

även vid andra krissituationer. Forskning har visat, att ingripandefrekvensen hos åskådare 

minskar när det är troligt att ingripandet medför efterföljande negativa konsekvenser för den 

egna personen, ett förhållande som säkert ter sig som ganska naturligt för de flesta 
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människor.83 Med andra ord uppstår ett läge där vinst vägs mot förlust och där vinsten att 

ingripa endast är av ett känslomässigt slag medan förlusten är högst verklig. En respondent 

uttryckte det rådande förhållandet träffande då hon sa ”Jag tror att man är lite sån egoist”.84  

 

En relevant fråga att ställa inom forskning angående elevansvar att ingripa vid mobbning är 

hur de passiva åskådarna påverkas av att bevittna trakasserier. De intervjuade som uppgav att 

de ingripit vid något tillfälle uttryckte att det ledde till positiva känslor även om de också 

framförde att det ledde till frustration och rädsla. Svaren tyder på att i de fall elever tar mod 

till sig att ingripa ger det överlag en känsla av välbefinnande. Det direkt motsatta känslo-

registret gick att utläsa ur svaren då situationen var omvänd såtillvida att de skulle berätta hur 

de kände det efter att ha bevittnat mobbning utan att ingripa. De intervjuade kände skuld för 

sin passivitet vilket de uttryckte i termer som ilska, besvikelse, feghet samt egoism. Mobbning 

får således konsekvenser för de passiva åskådarna liknande de konsekvenser som Höistad 

menar att mobbare och medlöpare drabbas av.85 Förklaringen till skuldkänslorna anser jag 

delvis går att finna i den medvetenhet de intervjuade uppvisade angående ansvar att ingripa 

vid en mobbningssituation (även om det råder tvivel huruvida de i realiteten inser vidden av 

detta ansvar). Med andra ord kan det tolkas som att skuldkänslorna är ett resultat av en inre 

motsättning där elever upplever att de har ett ansvar att ingripa men att de inte levt upp till 

detta ansvar. Vilka följder det får i ett längre perspektiv går det inte att uttala sig om. 

Möjligen, om de vid upprepade tillfällen blir åskådare till mobbning, kommer motsättningarna 

mellan hur de anser att de borde agera samt hur de i verkligheten agerar att leda till att de i 

sina tankar rättfärdigar sitt icke-ingripande. Enligt gällande forskning är det, som nämnts 

tidigare, en lösning som människan tar till då hon står inför liknande problem. Utifrån detta 

resonemang ter det sig som högst väsentlig att nå elever i ett tidigt stadium, det vill säga, 

innan de övergår från att känna skuldkänslor till att känna likgiltighet inför den mobbade. 

Eller för att driva resonemanget ett steg längre, innan de skuldbelägger mobboffret. 

 

Det är förvånande att det fanns respondenter som uppgav att de aldrig bevittnat någon 

mobbning. Det är emellertid glädjande såtillvida att det kan betyda att mobbning inte är ett så 

stort problem på den skola som de intervjuade gick på. Huruvida det verkligen förhåller sig så 

går inte utifrån denna undersökning att fastställa, men inget tyder på att den berörda skolan 
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 48

skulle ha mindre problem än andra skolor vad gäller mobbning. Följaktligen är det 

överraskande att inte alla elever har blivit vittne till trakasserande handlingar då dessa 

existerar i den dagliga skolverksamheten. Frågan som uppstår är vilka anledningar som ligger 

till grund för att de inte har uppmärksammat problemet. Bristande kunskap om mobbning kan 

vara en anledning, medan stress och misstolkningar av situationen enligt gällande forskning 

kan vara andra anledningar.86 Ytterligare en orsak som kan förklara varför det förhåller sig så 

är att de intervjuade, som ett led i socialiseringsprocessen, har vant sig vid den dolda kamp 

som Björk menar råder i skolan och som alltid leder till att någon genom uteslutning blir 

mobbad.87 Det går heller inte att bortse från det faktum, som Modig framhåller, att det ligger i 

människans natur att ”blunda” för obehagligheter i livet.88 Slutligen kan de intervjuade ha 

upplevt frågan som utelämnande och därav valt att distansera sig från ett för dem obehagligt 

svar. Det går inte att utesluta någon av anledningarna även om den förstnämnda och den 

sistnämnda ter sig som mer aktuella. Elever som har goda kunskaper om mobbning kan inte 

förbise de trakasserier som sker omkring dem. Omvänt innebär det att elever med sämre 

kunskaper i ämnet kan vara åskådare till trakasserier utan att uppfatta dem som mobbning.  

5.3 Elevers syn på lärares ansvar att förhindra mobbning 

Elever önskar, utifrån undersökningens resultat, att lärare skall uppvisa ett starkt engagemang 

för att förhindra mobbning. Intervjuerna tyder vidare på att elever anser att ansvarsfrågan i 

högre grad vilar på lärare men att de inte helt lever upp till detta ansvar. Liknande åsikter har 

framkommit i undersökningar från Barnombudsmannen.89 Det är viktigt att poängtera att det 

är en stor skillnad mellan vad elever uppfattar att lärare gör och vad lärare faktiskt gör. Elever 

kan endast se vad som utspelar sig under eller i direkt anslutning till en mobbningssituation. 

Det förebyggande arbetet, de handlingsprogram samt övriga åtgärder som vidtas av lärare och 

annan skolpersonal har de ingen direkt insikt i. Det utesluter visserligen inte att det finns 

lärare som av olika anledningar, exempelvis osäkerhet angående vad de skall göra eller 

missbedömningar av situationen, inte ingriper. Det faktum att elever anser att det är ett 

läraransvar att motverka mobbning kan emellertid vara en direkt anledning till att de inte i lika 

hög grad uppfattar det som ett elevansvar att göra detsamma. Antagandet stärks av att 

forskning visar att då det inte är tydligt vem som bär ansvaret påläggs detta ofta på de 
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personer som innehar de ledande ställningarna.90 Vidare kan det eventuellt ses som ett led i att 

undkomma ett personligt ansvar, i detta fall elevansvaret. Genom att tillskriva lärare hela 

ansvaret befriar sig elever själv från ansvar. Hur det än förhåller sig med ansvarsfrågan måste 

den, för att ingripandefrekvensen skall öka, göras tydligare för elever.  

 

Avslutningsvis kan det konstateras att undersökningen tyder på att det råder vissa brister i 

elevers kunskaper angående mobbning i sin helhet samt att de inte insett att de har ett reellt 

ansvar att ingripa utan att detta ansvar, enligt dem, främst vilar på lärare. Problemet skulle 

kunna motarbetas genom att elevers kunskaper angående mobbning ökade vilket skulle kunna 

ske genom att lärare oftare lyfte diskussionen i klassrummet och generellt agerade som goda 

förebilder. Det stora problem som mobbning utgör i dagens skolor måste engagera elever så 

att de sinsemellan börjar tala allmänt om mobbning med varandra. Genom att ventilera 

problemet med vänner skulle de kunna finna stöd och hjälp vilket i sin tur skulle kunna leda 

till framtida ingripanden. Om elever kunde övervinna sin rädsla och handla efter sin negativa 

uppfattning om mobbning, som undersökningen visat att de har, skulle problemet eventuellt 

kunna begränsas. Frågan är om det är möjligt att övertyga barn och ungdomar om att de måste 

ingripa då de står inför det faktum att de själv, som ett resultat av ingripandet, kan bli utsatta 

för kraftiga våldshandlingar. Vilka argument skall lärare ange som uppväger de faktiska risker 

som ett ingripande medför? Att de har ett ansvar enligt läroplanen torde inte övertyga det 

stora flertalet elever. Eventuellt skulle kunskaper om att det föreligger ett moraliskt ansvar att 

ingripa leda till att fler elever försöker förhindra trakasserier. Men även om lärare hade goda 

argument att ta till skulle de säkert bemötas med misstro bland elever då många av dem är av 

uppfattningen att lärare inte agerar så kraftfullt som problemet kräver.  

 

Ytterligare ett problem i arbetet med att motverka mobbning är att skolorna under en längre 

tid har brottats med ekonomiska problem, vilket är ett ständigt återkommande debattämne i 

media. Enligt en rapport från Lärarnas Riksförbund har problemen resulterat i neddragningar 

av lärares kompetensutveckling samt i ett minskat antal skolpersonal på många skolor.91 Ett 

resultat som rimligen måste vara direkt negativt ur mobbningssynpunkt. För att förebygga 

samt förhindra mobbning krävs att lärare ges möjlighet att utveckla sin kompetens och att 

                                                 
90 Baron & Byrne, s. 358-365. 
91 Lärarnas Riksförbund, s. 6. 



 50

bredda sin kunskap. Vidare måste, visar rapporter från Skolverket, vuxentätheten i skolan öka 

för att det skall vara möjligt att motverka mobbning.92 

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning på grund- och gymnasieskolor har jag dessutom 

uppmärksammat att lärare överlag ständigt uppfattar det som att de lider av tidsbrist vad gäller 

undervisningen. Tidsbristen leder till att undervisningen mer och mer måste koncentreras till 

att behandla de mest centrala delarna inom varje ämnesområde. Varje enskild lektion blir 

viktig för att nå läroplanernas uppsatta mål. Det torde efterlämna föga tid att föra åter-

kommande diskussioner angående mobbning och ingripandeansvar bland elever. Slutligen 

tyder teorier som socialpsykologiska forskare, exempelvis Bandura samt Baron och Byrne, 

lagt fram på att mobbning har sin grund i människans sätt att interagera med andra 

människor.93 Hur samspelet mellan människor ser ut baseras på vilka sociala normer som 

råder i samhället. I dagens konkurrenssamhälle med mindre och mindre tid för föräldrar att 

umgås med familjen, ständiga rapporteringar i nyhetsmedier om krig och övergrepp, ett 

alltjämt ökande utbud av våld på TV och i dataspel samt det allt råare och tuffare klimat som 

råder bland barn och ungdomar leder, enligt min uppfattning, till avtrubbning. Det uteblivna 

engagemanget bland elever kan därav bero på att de upplever det som att det inte berör dem. 

De elever som faller offer för mobbning depersonaliseras, det vill säja, de mister sitt 

mänskliga värde och är därmed varken värda att hjälpa eller att beskydda. I en värld där de 

ekonomiska och sociala klyfterna ökar, där utslagning, utanförskap och segregering är 

accepterade företeelser i samhället ter det sig naivt att tro att mobbningsproblematiken är 

möjlig att lösa, därmed inte sagt att det inte är viktigt att försöka.  

5.4 Metoddiskussion 

Inledningsvis vill jag framhålla att jag anser att undersökningens trovärdighet är god. 

Emellertid finns det några osäkerhetsfaktorer som bör beaktas i detta arbete. En av dessa 

faktorer är att jag saknar erfarenhet av att intervjua barn och ungdomar. Eventuellt hade en 

större erfarenhet gjort att jag fått mer utvecklande svar. Ämnet i sig, vilket delvis framgått i 

diskussionen, kan även av de intervjuade ha upplevts som obehagligt och speciellt vid de 

tillfällen då de ombads att svara med utgångspunkt ifrån sig själv. Emellertid kan det ha 

underlättat att jag var känd för ungdomarna och att intervjuerna genomfördes under 

avslappnade former i en för dem välkänd miljö. Det bör även tas hänsyn till att de intervjuade 

                                                 
92 Se exempelvis Skolverket (2002), s. 30 f. 
93 Se exempelvis Bandura, s. 47-50; Baron & Byrne, s. 318-323, 437 f. 
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ibland gav uttryck för motsatta åsikter under de enskilda intervjuerna och att det således kan 

föreligga en viss tillfällighet i svaren. Ytterligare en faktor att beakta är hur förberedelserna 

inför intervjuerna utfördes. Eleverna i klassen, däribland blivande respondenter, fick 

möjlighet att läsa igenom frågorna före intervjun varefter jag samlade in formulären. I 

efterhand kan jag se fördelar med att de hade fått behålla frågeformulären så att de kunde ha 

funderat djupare över sina svar. I framtida undersökningar som inbegriper intervjuer kommer 

jag att använda mig att det förfarandet.  

 

Det finns en ofantlig mängd intressanta undersökningar samt litteratur inom ämnet mobbning. 

Denna undersökning skulle därav kunna ha omfattat ytterligare forskningsunderlag samt ha 

baserats på en större undersökningsgrupp. Det mindre omfånget, vilket främst beror på den 

tidsbegränsning som ligger till grund för undersökningen, får således ses som en svaghet. 

Huruvida ett större omfång hade avspeglats i undersökningens resultat ställer jag mig tveksam 

till. Slutligen bör det påpekas att jag genom att använda den kvalitativa forskningsmetoden 

gavs utrymme att ställa, för intervjun, nödvändiga följdfrågor vilket bekräftar min tidigare 

inställning att jag valt en för ämnet samt intervjugruppen lämplig metod.  

 

5.5 Förslag till vidare forskning 

Redan då undersökningen inleddes fanns det ett antal frågor som väckte intresse men som 

ansågs vara för omfattande för att kunna behandlas inom den för detta examensarbete uppsatta 

ram. En fråga lyftes fram redan i arbetets inledning och upptar engagemanget mot mobbning 

kontra det resultat engagemanget lett till. Forskningen angående mobbning har sedan början 

av 1970-talet, då det först väckte intresse bland forskare, eskalerat. Det har förutom ökad 

kunskap resulterat i en stor ansträngning för att förebygga och förhindra mobbning, vilket 

visar sig i det stora antal åtgärdsprogram som finns idag. Men eftersom mobbningsfrekvensen 

inte minskat, trots den bland forskare menade större kunskapen om hur mobbning skall 

förebyggas och förhindras, är det relevant att fråga var felet ligger. Finns det brister i åtgärds-

programmen som gör att de inte fungerar? Kan det vara så att arbetet för att förebygga och 

förhindra mobbning har fungerat men att det inte ger utslag i statistiken då fler, på grund av 

större kunskap om vad mobbning är, uppger sig vara mobbade?  

 

Ytterligare ett område som torde vara av vikt att undersöka är om allmänheten i stort är 

medveten om att flertalet av de gärningar som räknas som mobbning faktiskt är brottsliga 
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handlingar enligt lagen. Många barn och ungdomar utsätter dagligen andra likasinnade för 

handlingar som, om de vore vuxna, hade fått rättsliga följder. Eventuellt skulle en större 

kunskap om detta faktum bland allmänheten leda till att alla människor i samhället såg det 

som ett personligt ansvar att förhindra att mobbning sker.  
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6 Sammanfattning 
Mobbning är ett stort problem i dagens samhälle. Undersökningar visar att 130 000 barn och 

ungdomar mobbas dagligen och att trakasserierna till övervägande del äger rum i skolan. Det 

sker en intensiv forskning inom området vilket har resulterat i en stor mängd litteratur om 

problemet samt om hur problemet kan åtgärdas. Mobbningsfrekvensen har emellertid trots 

detta inte sjunkit. För att det skall bli möjligt att lösa problemet är det av stor vikt att elevers 

syn på problemet samt vilket ansvar de anser att de har för att förhindra mobbning utreds. 

Syftet med arbetet är således att belysa, problematisera och diskutera mobbning och hur 

elever ser på detta problem samt att utreda vilket ansvar elever anser att de har för att 

förhindra mobbning.  

 
Undersökningen utgår teoretiskt från det sociokulturella perspektivet eftersom mobbning är 

ett problem som uppstår i människors sociala samspel vars handlingar påverkas av den 

kulturella norm som råder. Utifrån undersökningens teoretiska perspektiv samt syfte har 

relevant forskning behandlats som lyfter fram olika definitioner, mobbningens former, 

problemets aktörer samt vilka konsekvenser mobbning kan få för de inblandade. Vidare 

redogörs för möjliga faktorer till mobbning som olikheter i synsätt, sociala processer och 

normer, modellinlärning, gruppbehov och beteende samt hur det rådande maktförhållandet i 

en mobbningssituation ser ut. Eftersom flertalet i en mobbningssituation består av passiva 

åskådare redogörs det mer ingående för deras ansvar att förhindra mobbning samt orsaker till 

att de inte ingriper. Sammantaget ledde det till följande frågeställningar  

 
 Hur ser elever på mobbning? 

 

 Vilket ansvar anser elever att de har för att förhindra mobbning?  
 

 Vilket ansvar anser elever att lärare har för att förhindra mobbning?  

 
För att kunna besvara frågeställningarna genomfördes en kvalitativ undersökning där tio 

elever i en årskurs åtta på en högstadieskola i nordvästra Skåne intervjuades utifrån 

semistrukturerade frågor. Undersökningen visade att elever saknar en korrekt helhetsbild av 

mobbning. Vidare tyder den på att, även om de är medvetna om att de har ett ansvar, uppfattar 

de inte ansvaret som reellt. Det faktiska ansvaret att ingripa vilar, enligt elever, främst på 

lärare. Det ter sig svårt att lösa problematiken med mobbning då det uppstår i samspelet 

mellan människor vilket baseras på de socialkulturella normer som råder i samhället.  
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Bilaga 1 

Intervjuformulär 

 

Del 1. Allmänna frågor om mobbning  

 

1. Hur tycker du att en kompis skall vara? 

2. Kan du berätta vad du tycker att mobbning är? 

3. Är det okej att mobba i vissa fall? I så fall när då? 

4. Om du skulle mobba, vad skulle det i så fall bero på? 

5. Varför mobbar vissa personer andra personer tror du? 

6. Pratar man kompisar emellan om mobbning? Vad pratar man om då? 

7. Är det något du tycker är bra med mobbning? 

 

 

Del 2. Frågor om elevansvar 

 

1. Vad tycker du att man som elev skall göra då man ser att någon blir mobbad?  

2. Hur gör eleverna på din skola när de ser att någon blir mobbad? 

3. Kan du komma på några anledningar till att man inte gör något då man ser att någon 

blir mobbad? 

4. Har du någon gång hjälpt någon som blivit mobbad?  

(I så fall, hur kände du dig efteråt?) 

5. Har du någon gång sett eller hört att någon blir mobbad men inte gjort något? 

(I så fall, hur kände du dig efteråt?) 

 
 
Del 3. Frågor om läraransvar 

 

1. Vad tycker du att lärare skall göra då de ser eller får veta att någon mobbas? 

2. Hur gör lärarna på din skola? 

 

 
 
 
 
 


