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Sammanfattning 

 

Mobbning är när någon eller några, vid upprepade tillfällen blir illa behandlad/e psykiskt 

och/eller fysiskt. Verbal mobbning, är den vanligaste förekommande mobbningsformen på 

svenska skolor. De två andra formerna av mobbning som man brukar tala om är fysisk och 

psykisk. Pojkar är de vanligaste förövarna när det gäller fysisk mobbning. Den psykiska 

mobbningen står främst flickor för. 

 

Familjeförhållanden och maktobalans mellan barn är två faktorer som forskare och lärare 

pekar på som bidragande upphovskällor till mobbning. En annan är bristen på en stark vuxen 

ledare och förebild. Mobbare har ofta bra självförtroende medan offer visar upp blygsel och 

rädsla. Det sistnämnda gäller främst det så kallade passiva offret. Man brukar också tala om 

det provocerande mobboffret. Det är vanligare med passiva offer än provocerande. 

Intervjuade lärare visade att de hade större kännedom om det passiva offret. 

 

Jag har låtit 162 elever svara på en enkät. Enligt de barn som sa sig vara mobbade trivdes de 

dåligt i skolan. De har även få, om några kamrater i skolan. Mobbare beskrev sig själva som 

någon som har lätt att bli arg. Enligt undersökningen har i stort sett alla barn sett någon form 

av mobbning och alla kunde beskriva vad som menas med mobbning. De lärare som jag talat 

med visar på en stor inblick i mobbningsproblem. 
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1 Bakgrund 

 

Mobbning är ett ämne som alltid berört mig starkt. Sedan många år tillbaka har jag velat veta 

mer om vad mobbning är och vad det innebär. Nu har jag fått chansen. Det finns få saker som 

gör mig väldigt arg och upprörd. Mobbning hör till en av de sakerna. Antagligen har 

mobbning funnits kring mig under min egen skoltid men kanske utan att lämna några hårda 

spår. Jag har varit lyckligt lottad och gått i små klasser med bra lärare. När jag gick i åttonde 

klass kom jag ut på prao i en andra klass på en skola belägen i en mindre svensk stad. Jag 

trivdes och vid ett tillfälle, under de två veckor som praon varade, fick jag hoppa in och hjälpa 

en vikarie med femteklassens undervisning. Det var spännande minns jag att jag kände. 

Tyvärr förbyttes spänningen av att få vara med och undervisa mot raseri. Detta efter att hela 

klassen så när som en kille kom in igen när rasten var slut. Jag saknade honom och frågade de 

andra eleverna var han var, dock utan att få något svar. Alltså gick jag ut och skulle leta efter 

pojken. Letandet hann knappt börja. I rabatten utanför kapprummet låg han och grät med 

smutsiga och trasiga kläder, jord i munnen samt ett mindre sår i ansiktet. Då tänkte jag inte 

utan tog bara med mig pojken in i ett närbeläget rum och meddelade sedan vikarien att hon 

fick ha lektionen ensam. I det lilla rummet talade jag och pojken om vad som hänt och han 

berättade att det brukade vara så här men att hans fröken brukade säga att det inte var så 

farligt. Det jag fick höra gjorde mig ännu argare och jag gick till rektorn. Om jag vid det 

tillfället hade pojken med mig minns jag inte. Hur som helst så talade rektorn, jag och pojken 

om händelsen vid något tillfälle under dagen och rektorn avlade då ett löfte om att "ta tag i det 

hela" som hon uttryckte sig. Min korta tid på skolan gick förbi och mitt liv fortsatte. Men, den 

här händelsen är någonting jag aldrig kunnat glömma, jag vill heller inte glömma. Antagligen 

har den lett mig till att skriva detta arbete. 

 

2 Syfte och frågeställningar 

2.1 Syfte 
 

Syftet med detta examensarbete är att ringa in vad barnmobbning är. Med stor vikt vid barns 

uppfattning och vetskap om mobbning har jag i detta arbete även haft ambitionen att ta reda 

på hur barn mobbar och vem som är trolig att bli mobbare samt offer. Slutligen har jag sökt få 

fram varför mobbning uppstår. 
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2.2 Frågeställningar 
 

· Vad är mobbning? 

· Hur ser mobbningen i svenska skolor ut? 

· Vem mobbar och vem är offer? 

· Varför uppstår mobbning? 

 

3 Disposition 

 

Dispositionen i arbetet är utformad så att varje frågeställning belyses utifrån elevers, de 

intervjuade lärarnas samt den utvalda litteraturens uppfattning i de olika frågorna. Varje 

huvudrubrik avslutas med kommentarer och några sammanlänkande punkter. Upplägget är 

medvetet valt för att belysa varje enskild fråga tydligt. Om en mera traditionell disposition 

hade använts skulle det blivit svårt att tydliggöra frågorna. De tre olika grupperna hade inte 

heller lika tydligt framträtt. 

 

4 Metod 

 

Arbetets metod består av enkäter, samtal med lärare samt litteraturstudier. Enkäterna delade 

jag ut till elever på två olika skolor. Barnens kunskaper och uppfattning om mobbning anser 

jag vara av stor betydelse då det är dem det handlar om och det är de som lever mitt i det och 

antagligen ser mest och då också vet mest om verklighetens mobbning. Jag valde också att 

tala med lärare eftersom tre gånger så många barn mobbas i skolan som på väg till eller från 

skolan.1 Lärarna arbetar runt alla barn, de som utsätts för mobbning och de som utsätter någon 

annan för mobbning. Detta torde ge lärarna en unik inblick i barnmobbningen. Genom 

litteraturstudierna har jag fått författares och forskares syn på mobbning, de har bidragit med 

en faktagrundad del till arbetet. Litteraturstudierna ligger också till grund för enkäterna, som 

jag gjort. 

 

                                                
1 Lärarnas tidning nr 5 2001. 
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4.1 Enkäter 
 

Med anledning av att jag som syfte satt upp att lägga ganska tung vikt vid barns kunskaper 

kring mobbning ansåg jag att det skulle vara givande om barn svarade på mina frågor i form 

av enkäter. Jag gick tillväga på så sätt att jag besökte två fyra- till sexskolor i Östergötland för 

att där dela ut enkäter2 till totalt 162 elever i årskurserna fem och sex. Dessa enkäter har jag 

framställt med hjälp av litteraturen och tidigare gjorda enkäter om mobbning. Valet jag gjorde 

att inte ha med elever i årskurs fyra i min studie var noga övervägt. Jag kom fram till att vissa 

barn fortfarande i år fyra kan ha en dåligt utvecklad emotionell förmåga samt att förövarna av 

mobbning vanligtvis är äldre och större än sina offer. Förväntningar som jag hade på huruvida 

väl utvecklade svaren på enkäterna skulle bli var också högre när jag valde bort den yngsta 

åldersgruppen på mellanstadiet. Den ena skolan är belägen i en större stad medan den andra 

ligger i en mindre ort. Detta val var medvetet för att se om det fanns några egentliga 

skillnader skolorna emellan. Till enkäten följde en personlighetsprofil som eleverna fick fylla 

i. Personlighetsprofilen tog fram om eleverna trivdes i skolan, lätt blev arga m.m.. Detta för 

att se om det fanns någon skillnad mellan mobbare och offer. 

 

4.2 Intervjuer 
 

Under mina besök på skolorna fick även lärare svara på frågor som rör samma områden inom 

mobbningen.3 Att jag även hade formulerat frågor till lärare beror på att jag ville se hur insatta 

de är i ämnet. Vidare sökte jag få fram vad de har för förhållningssätt till mobbning. 

Dessutom är jag av den uppfattningen att lärare i sitt arbete naturligt och ganska regelbundet 

möter mobbning i olika former. De borde således ha en god kunskap och insikt i ämnet. Jag 

möttes uteslutande av hjälpsamma och tillmötesgående lärare. Tio lärare fördelat på de båda 

skolorna svarade på frågorna. Varje lärare fick själv läsa igenom frågorna för att sedan skriva 

ner sina svar samtidigt som jag fanns till hands att fråga och förtydliga. Majoriteten av lärarna 

fick jag en diskussion med och kunde på så sätt ta anteckningar vid sidan om att de skrev. 

Dessa anteckningar var ytterligare en grund till att tyda svaren jag fick in. Vidare var det till 

                                                
2 Se bilaga 1. 
3 Se bilaga 2. 
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hjälp att jag varit närvarande då svaren skrevs samt att diskussioner kommit till. Detta gav 

mig större inblick i de skrivna svarens mening. 

 

4.3 Litteratur 
 

Den mesta litteraturen innehåller åtgärdsförslag, vilket inte är målet att ta fram i detta arbete. 

Definitioner av vad mobbning är finns det en uppsjö av. I litteraturen är det olika forskares 

definitioner som uppges. Vidare har litteraturen hjälpt mig att, i den mån det är möjligt, ringa 

in vad som är karaktäristiskt för mobbare samt offer. Hur mobbningen tar sig form har 

litteraturen delvis också varit mig till hjälp med att finna svar på. Varför mobbar barn andra 

barn, det är en fråga som jag också sökt svaret på. Vad är orsaken till att mobbning uppstår? 

Kan man svara på det tror jag också att man kan minska mobbningen på skolorna enormt. 

Litteraturen som jag har läst består av en doktorsavhandling, forskningsrapporter och 

upplysande litteratur för lärare och föräldrar. 
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5 Vad är mobbning? 

 

För att veta vad man ska åtgärda och sedan hur man ska gå tillväga för att lösa ett problem 

måste man vara på det klara med vad problemet är, vad det är som ska åtgärdas. Jag anser 

därför att det är av stor vikt att diskutera och enas om en definition av vad mobbning är. 

Pikas4 är en forskare som betonar vikten av att man har en gemensam definition av mobbning 

innan man kan starta med att bekämpa den. Det faktum att olika definitioner kan resultera i 

olika åtgärder ska inte underskattas. Åtgärdernas konsekvenser kan vid olika definitioner bli 

påtaglig för de inblandade. Eller som Anatol Pikas sagt: "Vi behöver diskutera hur 

definitionen av mobbning påverkar utformningen av botemedlen."5 Jag har tagit hänsyn till 

barns uppfattningar om vad mobbning är. Även utvalda citat av lärares svar på frågan vad 

mobbning är redovisas. Då forskning har kommit fram till att den mesta av all barnmobbning 

sker i skolan borde detta betyda att lärare frekvent ser mobbning på sin arbetsplats. Med andra 

ord är lärarna en självklar källa att hämta information från. Vidare tas forskares definitioner 

av mobbning, samt den förklaring som SAOL ger till mobbning fram. Slutligen sammanfattar 

jag kort de olika definitionerna som presenterats. Avslutningsvis ger jag min definition av 

mobbning som en sammanfattning av de olika definitionerna. 

 

5.1 Mobbning enligt barn 
 

Barn i åldrarna elva och tolv har svarat på vad de anser att mobbning är för något. 

Informationen är hämtad från min enkätundersökning.6 Svaren visar på olika former av 

mobbning och täcker alla svar som kom in. 

 
"Att någon blir retad eller slagen en längre tid." 
 
"Mobbning är när man försöker få ut någon i klassen som är utvald till att bli mobbad det kan 
va till exempel om man tycker någon är ful eller vad som helst." 
 
"När man står i en ring runt en person och säger dumma saker till den i mitten." 
 

                                                
4 Pikas A. Gemensamt-bekymmer-metoden. 
5 Ibid. S. 13. 
6 Se bilaga 1. 
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"Det är när några/någon är dum mot en person varje dag (nästan varje). Den kan bli retad 
slagen och få saker förstörda." 
 
"Mobbning är t.ex. när det är ett gäng som tar saker, säger fula ord eller slår en eller kanske 
två personer." 
 
"Mobbning är när man bildar en grupp och slår en annan och retar och man gör det många 
gånger." 
 
"Mobbning är när någon säger fula ord till någon flera gånger varje dag, eller när man inte får 
vara med och blir utstött." 
 
"Det är när flera går på och hackar på en person hela tiden." 
 
"När man inte får vara med, blir slagen, orättvist behandlad." 
 
"När man pratar dåligt om en person och retas och gaddar ihop sig mot en." 
 

5.2 Lärares definitioner av mobbning 
 

Under mina besök i skolorna där jag träffade elever och fick deras bidrag till mitt arbete i 

form av enkätsvar passade jag även på att höra mig för vad lärarna hade att säga i frågan. 

Detta gjordes för att känna av engagemang för, förhållningssätt till och kunskap om 

mobbning. Lärarna bör även ha en god inblick i vad mobbning är i och med att deras 

arbetsplats också är barnens. De utvalda citaten representerar väl alla tio svar som gavs. 

Därför har jag valt ut fyra av tio. 

 
"Retning/tråkning från en eller flera som systematiserats. När styrkeförhållandet är ojämnt. En 
ständigt i underläge." 
 
"Regelbundna, långvariga trakasserier." 
 
"Ett upprepat dåligt sätt där en eller flera elever ger sig på en ensam elev (oftast). Fula ord, 
slag, blickar�" 
 
"När en eller flera personer systematiskt under viss tid trakasserar en person fysiskt eller/och 
psykiskt." 
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5.3 Definitioner av mobbning enligt litteraturen 
 

"Mobbning är när en eller flera individer upprepade gånger och över tid, blir utsatta för 
negativa handlingar från en eller flera individer."7 
 
"Mobbad är den elev som på fredagskvällen vid tanke på vad som eventuellt kan hända nästa 
vecka i skolan blir ledsen, och möjligheten att känna glädje den kvällen är förstörd."8 
 
"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 en interaktion."9 
 
"Definitionen på mobbning är: En grupp som trakasserar en eller flera. � När en person blir 
systematiskt utsatt av en eller flera."10  
 
"utesluta ur kamratkrets o. illa behandla förtrycka"11 
 
"� av aggressivitet framkallade, systematiskt upprepade kroppsliga eller känslomässiga 
kränkningar av en person som har en svagare social position i den grupp han tillhör än den har 
som kränker. Mobbarens uppsåt är att skada."12 
 
"Mobbning kan definieras som upprepade kränkande behandlingar mot en person som har 
svårt att försvara sig."13 
 

5.4 Sammanknytning av definitionerna av mobbning 
 

Inledningsvis under denna punkt hävdade jag att det är viktigt att ha en gemensam definition 

av vad mobbning är för att därmed kunna motarbeta den på bästa sätt. Barnen/eleverna 

behöver att all personal ställer sig bakom den definition av mobbning som man kommer 

överens om i skolan. Det ska inte vara frågan om att man skvallrar när man berättar för en 

vuxen om mobbning. Eleverna behöver, likaväl som de vuxna i skolan och hemmen, ha en 

klar bild av vad som är mobbning och vad som är ett mera jämlikt bråk mellan ett par elever 

vid ett tillfälle. Det är därför viktigt att poängtera att det handlar om mobbning när det är en 

                                                
7 Olweus Dan Mobbning bland barn och ungdomar. S 4. 
8 Olsson Christer Mobbning och våld i verkligheten s. 19. 
9 Pikas ur Björk O. Gunilla Mobbning - en fråga om makt? s. 21. 
10 Höistad Gunnar Mobbning En bok om att förebygga, upptäcka och stoppa mobbning. s. 41. 
11 Se mobba i SAOL 1998. 
12 Larsson Eva Mobbad? Det har vi inte märkt. s. 21. 
13 Berlin Eva, Enqvist Jan Mobbningsboken Så bryter du mobbningsspiralen. s. 8. 



Barnmobbning � Vad Hur Vem och Varför? 

   8

obalans i maktförhållandet mellan två eller flera elever, det vill säga då en alltid är svagare 

och alltid kan sägas förlora kamperna. Det är också mobbning om retningen, slagen, 

utfrysningen etcetera pågår under en längre tid och inte stannar vid ett enstaka tillfälle. Vill 

man dra det till sin spets så påstår vissa forskare att det är mobbning så fort man känner sig 

mobbad, vilket är något mycket individuellt. Även om man som vuxen och lärare inte anser 

att det handlar om mobbning så är det viktigt att det tas upp och inte ignoreras om en elev 

kommer och säger sig vara mobbad. Jag vill sammanfatta alla ovan presenterade definitioner 

av mobbning med följande ord: Mobbning är när någon eller några, vid upprepade tillfällen, 

blir illa behandlad/e psykiskt och/eller fysiskt. 
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6 Hur ser mobbningen i skolor ut? 

 

Mobbning kan ta sig många olika former. I Lärarnas tidning14 kan man läsa om en femtonårig 

flicka som fick åka ambulans till sjukhuset vid fyra tillfällen till följd av mobbning. Skolan 

hon gick på valde att inte se och klassade händelserna som av varandra oberoende 

olyckshändelser. Så här långt behöver det inte gå om man som lärare och vuxen väljer att se 

och är observant på vad som försiggår. Det viktiga är att man känner igen mobbningen i alla 

dess former och tar den på allvar för att på den vägen kunna undvika större och livshotande 

fall av mobbning. 

 

6.1 Hur man mobbar enligt barn 
 

När jag gick igenom enkätsvaren som jag fått av barn kunde jag konstatera att mobbningen 

inte skiljer sig åt mellan de båda skolorna i vilka jag delat ut enkäterna. Mobbningen var inte 

annorlunda eller värre på den skola som är belägen i staden än vad den var på skolan som 

ligger på landet. Att pojkar använder sig av mer fysisk våld var något som kom fram i 

enkätsvaren. Pojkar pucklar på varandra och använder sig av slag och hårda knuffar i högre 

utsträckning än vad flickor gör. �Jag har sett honom nerslagen på min gård...� är ett citat från 

en pojke som deltagit i min undersökning. Här kommer ytterligare ett från en flicka. �De 

sparkade henne nöp henne och en massa andra saker.� Båda dessa citat visar på fysisk 

mobbning som har bevittnats av barn i skolan. 

 

Viskningar, smutskastande skvaller och utfrysning visade sig däremot vara flickors specialitet 

när det gäller att kränka någon annan människa. Här kommer ett citat plockat från min 

enkätundersökning. En flicka svarar på frågan hur hon har mobbat en klassmedlem. �Till 

exempel går man undan om en person kommer för nära och kanske ger den den konstiga 

blicken.� Detta citat är ett exempel på så kallad psykisk mobbning. I ett fall där en hel klass 

mer eller mindre deltog i mobbningen av en pojke framkom att de flesta i klassen utsatte den 

mobbade för nedlåtande blickar, de torkade av sig på varandra om de nuddat den utsattes 

bänk, saker etcetera. Kränkande öknamn förekom också. Det fysiska våld som denna kille fått 

utstå var det främst ett fåtal pojkar i klassen som stod för. Flera av dem som hjälpte till med 

                                                
14 Lärarnas tidning nr 5 2001. 
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mobbningen utan att vara de som drev den framåt ansåg sig medskyldiga och svarade att det 

var dumt att mobba och att de ville sluta. I det här fallet visade ingen någon rädsla för att 

själva bli utsatta för mobbning om de berättade för en vuxen om mobbningen. Svar från barn 

som kom från den andra skolan skiljde sig lite. De barnen skrev om en rädsla att själva bli 

utsatta för mobbning om de berättade om mobbning de bevittnat och kände till. De flesta 

barnen i undersökningen hade på ett eller annat vis kommit i kontakt med mobbning. 

Majoriteten hade sett mobbning på nära håll även om flertalet mobbningsfall som de skrev om 

var av lindrig karaktär. 

 

Verbal mobbning är ganska vanligt förekommande enligt min undersökning och här följer ett 

exempel på en kille som blivit utsatt för verbal mobbning: �Det var jobbigt att komma ut varje 

rast och bli retad.�15 Det beskrivs inte här vilka ord som användes vid detta mobbningsfall 

men det faktum att han beskriver sig ha blivit retad varje rast vittnar om att det är mobbning i 

verbalform som det handlar om. Verbal mobbning är ganska tydlig och rastvakter önskas av 

barnen för att få hjälp med att skrämma bort mobbarnas elakheter. Enligt enkätsvaren mobbar 

flickor verbalt i lite högre utsträckning än vad pojkar gör. 

 

I många mobbningsfall kan offret få utstå mer än bara en typ utav mobbning. Så här skrev en 

pojke från min undersökning på frågan vad för slags mobbning han hade bevittnat: �De tar 

hans glasögon och säger Tysken. Ritar fula bilder av honom och slår honom.� Detta citat 

vittnar om ett barn som är hårt utsatt och som man kan tycka att skolpersonal borde ha 

uppmärksammat. Något tal om detta fall fick jag inte höra när jag hälsade på, vilket tyvärr 

antagligen betyder att personalen på skolan inte kände till det. Ett antal svar från barn tydde 

på att mobbningen börjar lätt trakasserande för att sedan växa sig större då den får utvecklas 

ostört. Mobbarna hittar på öknamn och provocerar fram fler svaga punkter hos sitt offer. 

Dessa svagheter används sedan mot offret för en allt grövre mobbning. 

 

Här följer valda citat från barn som blivit utsatta för mobbning. Det följer även två citat från 

elever som har erkänt att de mobbat. Dessa citat presenteras för att ge en tydligare bild av hur 

mobbningen ser ut i dagens svenska skolor. Man ska ha i åtanke när man läser citaten att de är 

hämtade från skolor som har mycket lite mobbning och där elever och lärare aktivt arbetar för 

att motverka mobbning. 

                                                
15 Citat hämtat från enkätundersökningen. 
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"Jag har blivit mobbad. Det kändes inte bra. När man kom hem efter skolan så kanske man 
grät rätt så ofta." 
 
"Dom retade och slog mig för dom tyckte jag var dum och ful." 
 
"Jag är mobbad men det är lite svårt att beskriva hur." 
 
"De kallade mig fetto och såna saker." 
 
"Dom säger massa fula grejer och slår mig." 
 
"När jag var liten kallade alla mig fårskalle, nu kallar några mig krulltott." 
 
"Jag har blivit mobbad för att jag är mörkhyad. De retade mig och slog på mig." 
 
"Dom sa att jag var en tjej." (En kille har svarat.) 
 
"Man kan bli mobbad psykiskt sett. Det syns inte på kroppen men det känns, kompisarna 
säger vad de tycker utan att tänka så kommer det ut att jag är lite dum." 
 
Följande två citat är skrivna av två pojkar som oberoende av varandra har berättat om samma 
mobbningssituation. Tilläggas ska att dessa svar var de grövsta som erkändes av mobbare som 
deltog i min undersökning. 
 
"Jag drog ner byxorna jag slog honom och kallade honom för elaka saker." 
 
"En gång sparkade jag och drog ner byxorna så snoppen syntes på honom." 
 
Följande citat är också hämtade från min enkätundersökning. Här kommer svar fram som vare 
sig mobbare eller offer vill kännas vid mer än som vittnen till. Kanske är förövarna och offren 
barn i andra klasser än de som jag besökte. Hur som helst så följer här exempel på mobbning 
som barn har bevittnat. 
 
"De kallade henne fläskberg" 
 
"Jag har sett mobbning på skolan när tre sexor attackerade en etta genom att reta och ta 
saker." 
 
"Jag har sett honom nerslagen på min gård och blivit kallad glasögonorm många gånger." 
 
"Min kompis har blivit mobbad. De sparkade henne nöp henne och massa andra saker. Jag 
hjälpte henne." 
 
"De som blir utsatta har varit ensamma, man har slagit dem ibland har jag sett." 
 
"Jag har sett att de retas och säger att den inte får vara med." 
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6.2 Hur mobbning tar sig form enligt lärare 
 

Av svaren jag fått av de tio lärare som jag talat med framkom det att verbal mobbning är 

något relativt vanligt förekommande på de skolor som jag besökte, utfrysning är en annan 

vanlig form. Ingen av lärarna i min undersökning pekar på att slag och fysiskt våld skulle vara 

särskilt vanligt på deras skolor. Det framgår dock att flickor och pojkar använder sig av lite 

olika spel och att pojkar oftast använder fysiskt våld medan flickor tar till utfrysning i större 

utsträckning än vad pojkar gör. Tala illa om andra kan pojkar och flickor ungefär lika bra. 

Vidare konstaterar en lärare att "metod efter person och tillfälle" tillämpas och menar att man 

som mobbare letar upp sitt offers svaga punkt och utvecklar mobbningen utifrån den allt efter 

vad tillfället kan erbjuda att man gör med denna svaga punkt. Tilläggas ska, att ingen av de 

två skolorna som jag besökte, har i nuläget varken någon utbredd eller grov mobbning. Båda 

skolorna har arbetslag som arbetar för en bra skolmiljö och mot mobbning. 

 

6.3 Hur mobbning tar sig form enligt litteraturen 
 

Mobbning kan ta sig många former. Normalt brukar man ringa in tre större huvudgrupper av 

mobbning.16 Dessa tre är psykisk-, verbal-, och fysisk mobbning. Psykisk mobbning är när 

offret får utstå exempelvis viskningar, blir utestängd ur gemenskapen samt får nedlåtande 

blickar. Olsson17 skriver att flickor oftare mobbar på detta sätt än vad pojkar gör. Den 

psykiska mobbningen kan vara svår att upptäcka och stoppa om man inte är mycket öppen för 

att det kan gå till på det här viset när en individ mobbas.18 

 

Skolan är vanligaste platsen för mobbning. Mellan 50-75 procent av all mobbning bland barn 

och ungdomar sker på rasterna och antalet rastvakter har stor betydelse för mobbningens 

utbredning.19 Mobbare vet, enligt Olsson,20 med sig att de gör något fel och därför kan det 

                                                
16 Höistad Mobbning. S.41. 
17 Olsson. Mobbning och våld i verkligheten. S. 22. 
18 Lagerman, Stenberg. Att stoppa mobbning går. S. 13. 
19 Olweus. Lärarnas tidning nr 5 2001. 
20 Olsson. Mobbning och våld i verkligheten. S. 27. 
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generellt sägas att all mobbning sker mer eller mindre utom syn- och hörhåll för vuxna. 

Mobbare tillskriver offret negativa egenskaper för att rättfärdiga sitt dåliga beteende.21 

 

Verbal mobbning anses flickor också vara något större utövare av än pojkar. Men pojkarna 

kommer inte långt efter och sägs ofta vara lika vassa i tungan som tjejer.22 Med verbal 

mobbning menas att man förtalar någon annan, kanske sprider falska rykten och fäller elaka 

kommentarer om någons kläder, frisyr m.m. I många fall då det är frågan om mobbning kan 

psykisk mobbning stämplas som vanligt tjejtjafs. Likaväl kan tjejtjafs se ut som mobbning. 

Det viktiga är att man som lärare uppmärksammar vad som pågår och inte ser mellan 

fingrarna och bortförklarar något som kan vara mobbning. Maktbalansen mellan dem som har 

en konflikt är viktig för att kunna definiera vad som sker. Definitionen lägger grunden för 

vilka konsekvenserna blir. Om det är frågan om mobbning är det en obalans i 

maktförhållandet.23 Det vill säga, en person eller grupp är alltid starkare i ordkriget än den 

andra personen/gruppen är. Skulle det handla om en mera vanlig konflikt mellan elever så är 

balansen jämnare och det är inte samma person/grupp som segrar utan det skiftar. Vad man 

som lärare är skyldig att göra är att ta alla problem på allvar och inte utan vidare ignorera en 

konflikt som finns och detta oavsett hur problemen ser ut.24 Konflikten kan vara mobbning. 

 

Medan flickor alltså använder sig av psykisk mobbning25 så mobbar pojkar vanligen genom 

knytnävsslag. Pojkar står med andra ord för den fysiska mobbningen. Pojkar mobbar även 

mer än vad flickor gör.26 Fysisk mobbning är den form av mobbning som är lättast att 

upptäcka då sparkar, slag och krokbensfall kan ge blåmärken och sår, trasiga och smutsiga 

kläder. Pojkar gör sig oftare skyldiga till den fysiska mobbningen än vad flickor gör.27 Om en 

elev ofta har blåmärken, trasiga och smutsiga kläder så kan det vara ett varningstecken på att 

det är mobbning. Detta är så tydligt och bör genast uppmärksammas. Även om det inte skulle 

vara fråga om mobbning är troligen något galet om ett barn ständigt har blåmärken och går i 

trasiga kläder. Vid ett fall då det handlar om ett mer vanligt bråk som skett vid endast ett 

                                                
21 Ibid. 
22 Olweus Dan ur Lärarnas tidning nr 5 2001. 
23 Fors Zelma Obalans i makt. Fallstudie av barnmobbning. 
24 Lagerman, Stenberg. Att stoppa mobbning går. S. 13. 
25 Olsson. Mobbning och våld i verkligheten. S. 22. 
26 Ibid. 
27 Lagerman, Stenberg. Att stoppa mobbning går. S. 5. 
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tillfälle är det ändå troligt att den som blivit utsatt uppskattar att vuxna ser och bryr sig om. 

Olsson skriver att det är viktigt för ett barn att få positiv och regelbunden bekräftelse från 

vuxna.28 Att tänka på det sättet och uppmärksamma en gång för mycket är bättre än att missa 

ett mobbat barn. 

 

6.4 Sammanknytning av hur mobbning ser ut 
 

För att binda samman vad barn, lärare samt författare sagt om hur mobbning ser ut så kan man 

konstatera att alla de tre grupperna ser en skillnad i mobbningen om det är flickor som är 

mobbare eller om det är pojkar som är förövarna. Att pojkar är mer fysiskt elaka i sin 

mobbning än vad flickor är var alla tre grupperna överens om. De var även eniga om att 

flickor är de som vanligtvis fryser ut sina offer, sällan ser man organiserat att pojkar leder en 

utfrysningsmobbning. Den verbala mobbningen är den vanligast förekommande 

mobbningsformen bland såväl pojkar som flickor, det visar både enkätsvar, intervjuer och 

litteraturstudier som gjorts i samband med detta arbete. Trots att vi i svenska skolor idag har 

utbredd kunskap och arbetar aktivt för att bekämpa mobbningen så förekommer den lika fullt. 

Forskning visar att den inte har upphört, all kamp mot den till trots. 

 

Hur mobbningen än tar sig form är det viktigt att känna igen den när man möter den. Även 

den mer svårupptäckta mobbningen måste motarbetas och tas på allvar, ingen annan än offret 

kan säga hur hemskt det är att vara utsatt oavsett på vilket sätt man är utsatt. Vi är skyldiga 

våra elever en trygg skolgång med ärliga insatser mot mobbning. Detta står i LPO 94 med 

orden: "Skolan skall sträva efter att varje elev respekterar andra människors egenvärde, tar 

avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling�" Vidare kan man 

läsa i LPO 94 att "Alla som arbetar i skolan skall aktivt motverka trakasserier och förtryck av 

individer eller grupper." Rektorer har bland annat ett särskilt ansvar för "Skolans program för 

att motverka alla former av trakasserier och mobbning bland elever och anställda." Allt enligt 

LPO 94.29 

 

                                                
28 Olsson. Mobbning och våld i verkligheten. S. 21. 
29 LPO 94. S. 17. 
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7 Mobbare och mobboffer 

 

Mobbaren och offret är två olika individer. En utsätter den andre som blir utsatt. Ibland kan 

ett barn vara både mobbare och offer. Ibland kan ett barn vara både mobbare och den som 

stöttar den utsatta. Under denna rubrik kommer det att redovisas vad barn, lärare samt 

författare har för uppfattning om vem som mobbar respektive vem som mobbas, faller offer 

för mobbningen. Jag använder mig oftast av ordet offer för att beskriva den mobbade och 

detta främst för att det inte ska ske några missförstånd om vem jag skriver. En annan 

anledning till att ordet offer används istället för mobbad är för att lägga vikt vid att det inte är 

någon lek eller något vanligt bråk mellan elever utan att det är något som ska tas på största 

allvar. 

 

7.1 Mobbare och mobboffer enligt barn 
 

Barn beskriver en mobbare som någon som är avundsjuk eller kanske själv rädd för att bli 

mobbad. Flera svar indikerar att klasskamrater uppfattar mobbarna som svaga och att de 

själva har problem i hemmet eller på fritiden. Mobbaren beskrivs vidare som någon som det 

är synd om och som behöver hjälp. Flera barn svarade att man försöker få uppmärksamhet 

genom att mobba någon annan elev. Flera skriver att en annan anledning till att någon mobbar 

är för att få en respekterad plats i klassen och på skolan. Mobbaren söker då att genom sina 

handlingar verka tuff inför andra. Pojkar och flickor har samma uppfattning om vem som 

mobbar och vem som är offer. Barn beskriver ofta ett mobboffer som någon som luktar illa, 

har fula kläder eller utmärker sig på något annat vis som kan uppfattas som negativt. Flera 

barn visar också att rasistiska motiv i form av hudfärg och ett annat modersmål än svenskan 

kan vara orsak till mobbning. Att barn genomgående ser att det måste finnas något yttre fel på 

den som blir mobbad är slående när man läser resultaten från undersökningen. Att olika 

situationer eller olika konstellationer av människor skulle locka fram elakheter och mobbare 

verkar inget barn tro. Istället skyller barn ofta mobbningen på offret som enligt dem har någon 

brist eller något som inte passar in. Det kan vara allt från fula kläder till fel hårfärg. Barn 

tänker inte på mobbaren som den som gör fel utan snarare att offret bör göra något åt det 

problem, som enligt barnen är orsaken till mobbningen. 
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De elever som sa sig vara eller ha varit mobbade hade i personlighetsprofilen30 genomgående 

fyllt i mer från mitten och åt det negativa hållet än vad de andra eleverna tenderat att göra. 

Flera offer kryssade för att de trivdes dåligt i skolan, att de ofta var ensamma. Många av dem 

hade även kryssat för att andra ofta bestämde. Mobbarna kryssade för att de trivdes i skolan 

och att de hade kompisar och egna åsikter. Mobbarna hade även kryssat för att de hade 

benägenhet för att lätt bli arga. 

 

7.2 Mobbare och mobboffer enligt lärare 
 

De lärare som har deltagit i min undersökning säger att om ett barn på något vis är udda så 

kan det räcka för att utlösa mobbning. Men de konstaterar samtidigt att långt ifrån alla barn 

som är annorlunda blir utsatta för mobbning. Flera svar visade på att de stött på passiva 

mobboffer. Tre lärare beskrev denna typ av mobboffer som ett barn som har svårt att säga nej 

och markera när det har fått nog. Det förekom också svar som beskrev mobbaren som ett barn 

med dåligt stöd hemifrån och i flera fall som ett barn med dåligt utvecklad social förmåga. 

"En högstatuselev med översittarfasoner", så beskrivs mobbaren av en lärare. Offret blir då 

naturligt beskrivet som en elev med lägre status än sin plågare, mobbaren. Sju lärare skriver 

att vem som helst kan bli ett offer och nästan vem som helst kan bli en mobbare. Om 

omständigheterna och tidpunkten är emot dig kan du bli utsatt för mobbning. Sju lärarsvar 

visade att de anser att det inte handlar om yttre faktorer utan snarare om offrets förmåga att 

säga nej i förhållande till mobbarens behov av att trycka ner någon annan i jakten på att 

bekräfta sig själv. 

 

7.3 Mobbare och mobboffer enligt litteraturen 
 

Att en skillnad finns mellan mobbare och offer kan bekräftas genom åtskilliga studier som 

gjorts. Vari skillnaderna ligger är det dock mindre självklart att kunna peka på. Om vi utan 

undantag kan svara på frågan vad som karaktäriserar en typisk mobbare respektive säga vem 

som kan beskrivas som ett typiskt mobboffer så skulle vi relativt enkelt kunna ta itu med 

problemet. Nu är det inte riktigt så enkelt. Att mobbningen kräver en form av maktobalans är 

flera forskare överens om. Däribland finner vi Zelma Fors och Gunilla O. Björk. Vad som, 

                                                
30 Se bilaga 1. 
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förutom att det sker under längre period, skiljer mobbning från vanliga tvister barn emellan är 

att den mobbade alltid eller så gott som alltid är i underläge i maktförhållandet mellan offer 

mobbare.31 Som jag tidigare nämnt är det en mer jämlik kamp mellan barnen då det inte 

handlar om mobbning. Detta är ännu ett tecken att uppmärksamma då man misstänker 

mobbning. I vissa fall kan en elev agera både mobbare och offer, vilket gör det svårare att 

reda ut huruvida det är mobbning som pågår. Det barn som både är offer och plågare är 

vanligen osäkert och mobbar oftast för att själv slippa vara den som är utsatt. Det finns även 

fall32 där ett och samma barn mobbar och hjälper offret. Detta fenomen bygger på dåligt 

samvete och situationen är förvirrande för både mobbare och offer. Det barn som agerar 

mobbare och hjälpare i situationen blir lättad då vuxna går in och reder ut. Mobbaren har i 

detta fall fått en större och tyngre roll än hon/han ensam klarar av. Att vuxna uppmärksammar 

vad som händer blir en lättnad. Denna mobbare är inte lika självklart ute efter att skada som 

andra mobbare kan vara. Barnet har helt enkelt fått en alltför stor makt som det inte vill ha 

och inte vet vad det ska göra med.33 

 

Zelma Fors har i sin bok Obalans i makt beskrivit en undersökning gjord 1977 av Lowenstein 

som visar att mobbare i viss utsträckning är mindre intelligenta än barn som inte mobbar. De 

ska enligt samma undersökningsresultat även vara sämre på att läsa än andra barn. Senare 

undersökningar som jag har tagit del av har inte nämnt något om lägre intelligens hos barn 

som mobbar. Mobbare upplever sig själva vara mer impulsiva samtidigt som de även har 

sämre självkontroll.34 Precis som Lowenstein har tagit fram karaktäristiska drag för mobbare 

har forskaren Olweus tagit fram material för att ringa in både mobbare och mobboffer. 

Karakteristiska drag för såväl mobbare som mobboffer är viktigt att ta till sig med viss 

modifikation. Det handlar inte om några drag som är garanterade eller säkra för att ringa in en 

mobbare, inte heller ett offer. Dock hävdar Olweus att det är mycket troligt att minst ett av 

följande drag återfinns hos den som mobbar:35 

· Mer positiv inställning till våld än andra barn, samt ett behov av att dominera andra. 

· Hotar för att få som han/ hon vill. 

                                                
31 Fors. Obalans i makt fallstudie av barnmobbning. S. 34-35. 
32 Ibid. 
33 Ibid. Hela stycket. Kapitel 12. (Speciellt s.141-143.) 
34 Ibid. Hela delen fram till fotnot. S. 14. 
35 Olweus. Mobbning bland barn och ungdomar. S. 19-20. 
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· Är ofta starkare fysiskt än vad framförallt mobboffret är. (Gäller killar.) 

· Visar lätt frustration och har svårt att följa regler. 

· Är aggressiv mot vuxna såväl som mot jämgamla. 

· Kan lätt prata sig ur en knivig situation. 

 

Olweus forskning om mobbare har visat att de inte är osäkra, som är vanligt förekommande 

att folk tror, utan att de snarare är ganska säkra och har en självuppfattning som liknar de 

flesta barns eller är ännu mer positiv. Mobbaren är medelpopulär och har normalt två till tre 

kompisar kring sig som stödjer mobbningen. Dessa brukar kallas medlöpare.36 Vissa 

medlöpare mobbar också andra för att själva slippa bli offer för mobbningen. Medlöparna är 

inte alltid själva aktiva men de gör inte heller något för att få stopp på mobbningen. Dessa 

elever är inte sällan av den osäkra typen. När en mobbare kommit upp i 24-års ålder är 

sannolikheten att han eller hon hamnar i kriminalitet relativt stor.37 Enligt statistik över 

kriminella syns det att 35-40% av tidigare mobbare har dömts till minst tre kriminella 

gärningar. Endast 10% av de som inte varit inblandade i mobbning hade dömts för liknande 

brott. 

 

Familjen har stor betydelse för hur ett barn utvecklas. Om ett barn växer upp med föräldrar 

som visar en negativ grundinställning kan barnet utveckla aggressivitet. Skulle föräldrarna 

dessutom visa ett tolerant ställningstagande till denna aggressivitet så är det troligt att barnet 

utvecklar en aggressiv personlighet till följd därav. Värme och engagemang från föräldrarnas 

sida är av stor vikt för en positiv utveckling för ett barn. Ett barn är därtill känsligt för starka 

känsloutbrott från föräldrarnas sida och fysisk bestraffning leder vanligtvis till ett ytterligare 

våldsamt och aggressivt beteende från barnet. Detta beteende kan sedan drabba andra barn 

och klassas som mobbning. Vad som däremot inte spelar någon roll för om man utvecklar ett 

aggressivt beteende eller inte är familjens inkomstnivå. Inte heller påverkar föräldrarnas 

utbildning eller bostadsstandarden barnets benägenhet för aggressivt beteende. Allt detta 

enligt forskaren Dan Olweus.38 

 

                                                
36 Olsson. Mobbning och våld i verkligheten. S. 23-25. 
37 Olweus. Lärarnas tidning nr. 5 2001. 
38 Ibid. 
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Ett mobboffer som inte protesterar mot mobbningen, ett så kallat passivt mobboffer, är 

känsligare, osäkrare och försiktigare än andra barn. Ett passivt offer är inte sällan 

nedvärderande mot sig själv och ser sig själv som sämre än alla andra. Offer för mobbning 

uppfattar ofta sig själva som mindre intelligenta än genomsnittet. Detta har tolkats som att de 

har låg självkänsla. De passiva mobboffren är normalt mer deprimerade än andra barn och ser 

sig själva som mindre intressanta. Offren uppfattas som mer ängsliga än icke utsatta barn.39 

Det finns en annan typ av mobboffer som brukar kallas för ett provocerande offer. Dessa barn 

visar ofta upp en orolig och mycket aktiv personlighet. Omkring 15-20% av offren räknas till 

de provocerande. Dessa offer säger ifrån och gör motstånd mycket tydligare än det passiva 

offret gör. Det är inte ovanligt att det provocerande offret kan provocera fram ännu mer 

mobbning från sina förövare. Det förekommer också att dessa offer kan få hela klassen mot 

sig som en reaktion att det är offrets fel att det är oordning. Enligt Olweus kan hela klassen 

vara delaktig i den mobbning som förekommer av det provocerande offret. Även lärare kan se 

denna typ av barn som besvärligt och bråkigt. 

 

Precis som jag fick uppfattningen av att läsa svaren på mina enkäter hävdar Olweus40 att det 

inte skiljer sig mellan storstäder och mindre ställen vad gäller utbredningen av mobbningen. 

Särdrag som är vanliga, men inte absoluta, hos mobboffer följer här. Detta gäller för det så 

kallade passiva offret:41 

· Känsliga, stillsamma och försiktiga. 

· Fysiskt svagare än mobbaren, ogillar att slåss. (Gäller pojkar.) 

· Har få, om några, vänner. 

· Är rädd för att göra sig illa. 

· Umgås lättare med vuxna än med jämnåriga. 

 

För vad man brukar kalla det provocerande mobboffret gäller inte riktigt samma kriterier som 

för det passiva mobboffret. Dessa barn kännetecknas vanligen, dock inte garanterat eller 

uteslutande, av följande:42 

· Ger oftast igen om de blir påflugna av någon, vanligen utan resultat. 

                                                
39 Fors Zelma Obalans i makt fallstudier av barnmobbning. S. 14. 
40 Olweus Mobbning bland barn och ungdomar. S. 15. 
41 Ibid. S. 16. 
42 Ibid. S. 17-19. 



Barnmobbning � Vad Hur Vem och Varför? 

   20

· Rastlöshet, svårt till koncentration, omogna och ses som besvärliga. 

· Mobbar inte sällan själva svagare elever. 

 

7.4 Sammanknytning av beskrivning av mobbare och mobboffer 
 

Precis som enkätsvaren jag fick in visade så är det vetenskapligt bevisat att pojkar brukar 

fysiskt våld i mycket högre utsträckning än vad flickor gör. Om det som lärarna skrev att tid 

och tillfälle spelar roll för om man blir ett mobboffer eller inte så visar det på den oerhört 

viktiga roll som lärare och andra vuxna kring barn har. Vi vuxna måste se till att minimera 

möjligheterna till mobbning. Både litteraturen och lärarna talar om att barn med dåligt stöd 

från sin familj riskerar att utveckla ett behov att kontrollera andra och därmed söka 

bekräftelse. Även barnen visar en insikt om att det kan vara problem hemma som utlöser 

mobbning. Den passiva offertypen har lärare såväl som forskare stött på. Under den rubriken 

faller de barn som har svårt att sätta gränser och försvara sig. Det blir då, som Fors skriver i 

sin bok och i sin avhandling, en obalans i maktförhållandet mellan mobbare och offer. 

Mobbaren har alltid övertaget över sitt offer och då blir det till en över tid långdragen 

mobbning som uppstår. Enligt forskare skulle barn som har utvecklat en aggressiv 

personlighet ligga närmare att bli en mobbare än ett barn som har en mildare personlighet. 

Enkätundersökningen visade sig stämma överens med forskningsresultaten. De elever som 

sagt sig vara mobbare beskrev även sig själva som personer som har lätt att bli arga. 
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8 Varför uppstår mobbning? 

 

Det kan finnas många anledningar till att mobbning uppstår. En gammal teori är att det i 

djurvärlden alltid funnits ett behov av att finna sin plats i gruppen. När en klass möts för 

första gången så börjar man söka sin plats i gruppen. Det kan senare under skolgången vara 

förödande svårt att stiga i rangordningen som sedan länge är satt. Man vet sin plats och det 

finns bara plats för en på täppan. 

 

8.1 Varför man mobbar och mobbas enligt barn 
 
"Man vet inte vad man gör." 
 
"Man är nog rädd för att själv bli mobbad." 
 
"Den som mobbar har säkert problem hemma, det är kanske ingen som bryr sig om den som 
mobbar." 
 
"För att försöka vara tuff." 
 
"Man mobbar nog för att man är avundsjuk" 
 
"För att man vill ha uppmärksamhet utav andra och respekt, och man vill visa sig vara tuff." 
 
"Man tänker det är väl inte så farligt." 
 
Det här är några citat hämtat från min undersökning. Citaten är valda för att representera hela 

den spännvidd av svar som kom in. Det gavs många liknande svar till de här presenterade. 

Anledningen till mobbning är kanske inte så illa menad som det sedan gör ont för offret. Att 

söka uppmärksamhet och respekt eller att skydda sig från att själv bli utsatt är ganska 

naturligt. Som första citatet säger så vet säkerligen inte alla barn hur mycket ont de gör när de 

är elaka mot någon annan. Det är en försvarsmekanism och en jakt på sin plats i gruppen. 

Barn ser vanligtvis till yttre faktorer när de förklarar varför man blir mobbad. Barn förklarar 

mobbning som något som uppstår till följd av att någon exempelvis är ful eller fet. Svaren 

som barn ger och som innehåller lite mer substans än det ytliga är till exempel: "En del 

mobbar för att de har det jobbigt hemma." Här följer citat från undersökningen som visar på 

vikten barn lägger vid det yttre då det är frågan om mobbning. Frågan de här svarat på är 

varför man blir mobbad. 
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"Kanske för att man ser annorlunda ut." 
 
"Jag tror att men blir mobbad för att man är udda. Onödigt." 
 
"För att man är för tjock eller inte kan så mycket." 
 
"Man kan bli mobbad för nästan allt tex utseendet." 
 
"Man är kanske osäker. Det är nog inget fel på den som blir mobbad egentligen." 
 
"Man kan nog bli mobbad för att man är annorlunda." 
 
"För att man är töntig, ful m.m." 
 

8.2 Varför mobbning uppstår enligt lärare 
 

Lärarnas svar vittnar om en tro till att mobbaren i grund och botten är en rädd och osäker 

individ som via sin mobbning söker bekräftelse och uppmärksamhet. Åtta av lärarna menar att 

en otrygg uppväxt, svag identitet och dålig uppmärksamhet från omgivningen under 

uppväxtåren skulle vara viktiga aspekter till varför mobbning uppstår. Hjälp till dem som 

mobbar är ett svar på hur mobbningen ska minimeras menar fyra lärare. Vidare menar lärarna 

att mobbning inte uppstår i en miljö där alla kan känna sig trygga och säkra, i en miljö med 

god sammanhållning och med en stark vuxen förebild. I en miljö där det i motsats till det nyss 

nämnda inte finns någon sammanhållning eller trygghet kan osäkerhet leda till mobbning 

eftersom att man på så sätt försöker säkra sin egen ställning i gruppen. En viss hackordning 

uppstår alltid i en grupp och den utvecklas åt det negativa hållet om ingen vuxen är med och 

sätter gränser, om detta var sju lärare överens. Barn testar gränser och ser hur mycket som 

tillåts, lärarna ser det som sin roll att i skolan markera när det går för långt. En lärare hävdar 

att om många olika individer ska samsas om mycket på en liten yta leder det till att det 

uppstår irritation och retningar individerna emellan. Detta speciellt om de vuxna i barnens 

närhet inte orkar ta itu med konflikter som dyker upp utan lämnar barnen att själva försöka 

lösa problemen. Konfliktlösning barn emellan utan en styrande vuxen hand kan ofta utlösa 

mobbning. En bra ledare/lärare, är nödvändigt för att undvika att mobbning uppstår. 

Enkätsvaren visar på att barnen får det mycket tufft att själva klara av att skapa en trivsam 

miljö där mobbningen inte får en chans att utvecklas. 
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8.3 Varför mobbning uppstår enligt litteraturen 
 

Forskare menar att yttre faktorer såsom vikt, hudfärg och hårfärg inte är en så starkt 

bidragande orsak till att framkalla mobbning.43 Istället finns flera andra aspekter som i mycket 

högre grad tros vara medverkande till att mobbning uppstår. Fors hävdar att det är en obalans i 

makt när mobbning uppstår.44 Fors menar att det alltid uppstår en maktuppdelning när en 

grupp kommer till och att den enskilda individen försöker att anpassa sig till den nya gruppen 

och där finna sin plats. En viss hackordning45 eller rangordning av individerna i gruppen 

behövs för att skapa trygghet och balans, det är ett gammalt fenomen som människan visat 

upp under sin utveckling på jorden. Vad som uppstår vid mobbning, enligt Fors, är en obalans 

i maktförhållandet mellan barnen. Denna ojämna maktfördelning uppstår då en person eller 

grupp alltid är starkare än en annan person eller grupp. Men, den ojämna maktfördelningen är 

mindre sannolik att utvecklas och skada någon om en vuxen stödjer och vägleder barnen. 

Barn testar sig själva och sin omgivningen för att se vad som fungerar och vad som inte 

fungerar. Barn som får agera utan vuxenstöd finner långt mer tolerans för dåligt beteende än 

barn som har vuxenstöd. Får barnen härja fritt kan detta leda till mobbning.46 Med andra ord 

så uppstår det mycket lättare mobbning i en stökig oorganiserad klass utan stark lärare än i en 

klass med en tydlig ledning.47 Björndell pekar på att om det är många barn som antastar ett 

annat barn och utsätter det för mobbning så är det lätt för gruppens medlemmar att endast se 

sig själv som en del av gruppen. För att motverka detta ska lärare och andra vuxna kring barn 

poängtera att man är en enskild individ med eget ansvar för sitt handlande. I detta arbete är 

vuxnas beteende och sätt att handha problem en viktig del. Vuxna bör leva som de lär för att 

genom sitt eget handlande vara det bästa föredömet. 

 

1997 kunde psykologiprofessor Dan Olweus, efter en omfattande mobbningsundersökning, 

konstatera att omkring 15 procent av de 5000 elever som deltagit i hans undersökning varit 

delaktiga i mobbning. Ökningen sedan Olweus förra undersökning i början av 80-talet var 70 

procent för de som under veckorna var inblandade i mobbning, en eller flera gånger. Olweus 

                                                
43 Höistad. Mobbning. S. 68-69. Björndell. Att åtgärda mobbning och våld i skolan. S. 11-12. 
44 Fors. Obalans i makt fallstudie av barnmobbning. 
45 Lagerman och Stenberg. Att stoppa mobbning går. S. 6. 
46 Ibid. 
47 Björndell Att åtgärda mobbning och våld i skolan. S 10. 
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förklaring till den här ökningen är familjeförhållanden med föräldrar som inte har eller tar sig 

tid till sina barn. Mobbning kan uppstå om ett barn har dåliga hemförhållanden,48 det vill säga 

om barnet får dåligt stöd hemifrån och då föräldrarna visar ett tafatt engagemang för det som 

rör barnet. Mobbningen blir ett sätt att få uppmärksamhet, hellre negativ uppmärksamhet än 

ingen alls verkar gälla här. Forskare är förhållandevis överens om att både en för hård och en 

för slapp uppfostran kan resultera i aggressiva pojkar. Felaktig uppfostran kan med andra ord 

vara en del av orsakerna till att mobbning uppstår. Skolan verkar, enligt Olweus forskning, 

vara en mobbningsfrämjande miljö. Det är tre gången så många som mobbas i skolan som på 

skolvägen. Klassens storlek ska enligt samma forskare inte ha någon påverkan för 

utvecklingen av mobbning.49 Olweus hävdar också att ju fler rastvakter som cirkulerar på 

skolgården under rasterna desto färre möjligheter till mobbning ges. Rastvakter kan alltså vara 

hämmande för tillkomst och utbredning av mobbning. En tung punkt som forskaren lyfter 

fram är vikten av lärares attityder, beteenden samt förhållningssätt.50 Dessa tre har stor 

betydelse för mobbningens utveckling och utbredning. 

 

Som tidigare nämnts är det inte enbart viktigt att vuxna talar om vad som är rätt och fel för 

barnen. Vuxna bör även föregå med gott exempel på hur man behandlar sin omgivning. 

Lärares förhållningssätt kan i många fall vara avgörande för vilken nivå en befintlig 

mobbning hamnar på. Olweus forskning har visat att mobbare inte alls är osäkra individer i 

grund och botten.51 Snarare lär mobbaren vara ganska självsäker i sin natur. Det är givetvis 

inte uteslutande på detta vis men forskning har visat att det ändå är så i de flesta fall. Att vara 

alltför hygglig då man konfronterar en mobbare om dennes trakasserier kan leda till ännu mer 

mobbning snarare än motsatsen att mobbningen minskar eller upphör. 

 

Den vanligaste mobbningskonstellationen är ett gäng på tre till fyra pojkar.52 Vanligtvis finns 

det en ledartyp i gruppen som styr upp mobbningen och bestämmer. Inte sällan ser man också 

några medlöpare som inte gör någonting själva. De ser vanligen på när mobbningen utförs. I 

vissa fall kan medlöpare även heja på dem som mobbar. Smågäng med pojkar kan, men 

                                                
48 Olweus. Ur Lärarnas tidning nr 5 2001. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 Olweus. Mobbning bland barn och ungdomar. S. 20. 
52 Björndell. Att åtgärda mobbning och våld i skolan. S.10-11. 
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behöver inte, signalera att det är mobbningssamarbete på gång. Uppkomsten av mobbning 

sker först om det är en eller flera som är i ständigt underläge mot en eller flera andra. 

 

8.4 Sammanknytning av varför mobbning uppstår 
 

Mobbning är inte beroende av enbart en faktor. Mobbning är ett komplext sammansatt rävspel 

som utförs av barn mot barn. Ett barn från min undersökning svarade att man nog inte visste 

vad man gjorde när man mobbade. De flesta barn är inte elaka av naturen. Men de behöver 

goda förebilder och vägledning av vuxna för att göra rätt. Om detta är både forskare och lärare 

överens. Lärare och barn är mer benägna att tro att mobbaren är en osäker person än vad 

forskare hävdar. Forskningen visar att en mobbare är mer sannolik till att ha ett bra 

självförtroende än ett dåligt. Forskningen visar dessutom att det kan leda till mer och värre 

mobbning om man bemöter en mobbare för vänligt eller inte vidtar några konsekvenser mot 

handlandet. Kränkande konsekvenser ska dock undvikas. Både lärare och forskare konstaterar 

emellertid att en uppväxt utan regler för vad som är rätt och fel kan påverka ett barn till att bli 

aggressivt och på sikt kan det bli en bidragande faktor till uppkomst av mobbning. Ett barn 

som kommer från en familj som inte visar barnet uppmärksamhet och uppskattning kan 

komma att söka uppmärksamhet via mobbning. Om detta är lärare och forskare överens. Även 

barn tror att mobbning kan vara resultatet av brist på uppskattning och uppmärksamhet. 

Forskare påstår, till skillnad från både elever och lärare, att mobbaren skulle vara självsäker 

och stark som individ. 
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9 Slutdiskussion 

 

Mobbning är när någon eller några, vid upprepade tillfällen, blir illa behandlad/e psykiskt 

och/eller fysiskt. Denna definition utgör grunden för att veta vad man talar om när man talar 

om mobbning. Innan en skola startar ett antimobbningsprogram bör alla på skolan, elever, 

lärare och övrig personal vara överens om vad de lägger för innebörd i ordet mobbning. Ingen 

större tvekan på vad man ställs inför ska behövas om det är ett mobbningsfall som dyker upp. 

Eleverna som deltagit i studien har stor insikt och kunskap i ämnet. De flesta uppvisar även en 

förstående och förlåtande sida gentemot mobbaren. Dock anser jag att det är upp till vuxna att 

ändra den uppfattning barn har om att det är något fel på offret. Vuxna måste våga ta ställning 

mot mobbning och signalera att mobbning aldrig är rätt och att en mobbare aldrig har rätt att 

mobba, oavsett anledning. 

 

I mångt och mycket har elever, lärare och forskare varit överens i de olika frågorna. Trots 

olika definitioner så anser jag att alla är inne på samma linje även om det finns många 

varianter. I frågan hur mobbningen ser ut i skolorna idag tycker jag mig ha funnit en 

samstämmig röst som säger att pojkar är våldsammare och överrepresenterade i den fysiska 

mobbing som förekommer. Vidare råder det enighet om att flickor är flitigare representanter 

som psykiska mobbare medan verbal mobbning är relativt jämt fördelat mellan pojkar och 

flickor. Verbal mobbning är den vanligaste mobbningsformen och inte alltid helt enkel att 

särskilja från mer vanlig form av tjafs barn emellan. För att urskilja om det är mobbning eller 

tjafs kan man, enligt lärare såväl som forskare, undersöka om det råder en maktobalans 

mellan de inblandade. Skulle så vara fallet är det nästan uteslutande frågan om mobbning. 

 

Mobbare och mobboffer har ringats in i detta arbete. Forskare hävdar att majoriteten av alla 

som mobbar har gott självförtroende och bör mötas med hårda men inte kränkande 

konsekvenser för sitt handlande. Barn och lärare däremot anser att mobbaren innerst inne är 

osäker och ropar efter uppmärksamhet genom att mobba. Vad gäller uppmärksamhetsjakten är 

forskare benägna att hålla med. De anser att mobbaren i vissa fall mobbar för att söka 

bekräftelse. Offret beskrivs samstämmigt som osäkert och svagt. Forskare pekar på två typer 

av offer, det passiva och det provocerande. Det passiva offret framställs som blygt och osäkert 

medan det provocerande barnet skildras som ett stökigt barn som delvis får skylla sig själv att 

det blir mobbat. Även lärare har visat förlorat tålamod för den här typen av mobboffer. Barn 
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förklarar att man blir mobbad på grund av yttre faktorer så som ful näsa eller annorlunda 

hudfärg. Forskare sätter sig mot denna enkla förklaring och förklarar mobbning som en 

obalans i maktförhållandet mellan barn och som ett resultat av familjeförhållandet under 

uppväxten. Dock har inte socialklass eller levnadsstandard någon betydelse för utvecklingen 

att bli mobbare. Vad som spelar in för utvecklingen av ett aggressivt barn och då eventuellt 

också en mobbare är föräldrarnas närhet och engagemang, eller snarare brist därpå. För lite 

uppmärksamhet från föräldrarna kan på sikt leda till ett barn som tenderar att mobba för 

uppmärksamhetens skull. 

 

Mobbning uppstår till följd av många redan nämnda faktorer. En av dessa är saknaden av en 

stark ledare som kan resultera i att barn själva tar tag i ledarrollen, oftast utan att lyckas få ut 

något gott av det. En obalans i maktförhållandet undviks lättast genom en stark ledare/lärare. 

Viktigt för att undvika att mobbning uppstår är vuxnas förhållningssätt till mobbning. Om en 

enad kamp mot mobbning bildas är barn snabbare att hänga på och kämpa mot den, än om 

vuxna visar upp en ambivalent inställning till mobbning. Ett bra tryggt klassrums- och 

skolklimat är även det mobbningsförebyggande och kan förhindra att mobbning alls uppstår. 

Med andra ord är det inte fel att satsa tid på att skapa en trygg miljö i klassrummet där alla är 

accepterade och respekterade. Mobbning tenderar att uppstå under rasterna och barn 

efterfrågar fler rastvakter för att få bort mobbningen. Även forskaren Dan Olweus är inne på 

samma linje. Olweus menar att fler rastvakter, som är redo att ingripa om något sker, är 

mobbningens största fiende. 

 

Det här arbetet har gett mig mersmak att ta reda på mer om mobbning och kunna 

vidareutveckla det till något större. Jag skulle gärna studera några mobbningsfall och utreda 

dem och ta fram åtgärdsprogram för att lösa de specifika problemen. Vidare skulle jag gärna 

titta närmare på olika metoder som finns att bemöta mobbare och studera konsekvenserna av 

olika bemötanden. Att vidare studera hur olika åtgärder verkligen påverkar mobbare och offer 

tycker jag verkar vara både spännande och avgörande för hur de inblandade kommer att må 

resten av sina liv. 
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Bilagor 

MOBBNINGSENKÄT  tjej kille 

 

1. Vad är mobbning? 
 
 
 
2. Om du har blivit mobbad beskriv hur. 
 
 
 
3. Om du har mobbat beskriv hur. 
 
 
 
4.Om du har sett mobbning ge exempel på vad du sett. 
 
 
 
5. Varför mobbar respektive mobbas man? 
 
 
 
6. Är man medskyldig om man ser mobbning men inte säger till? (Säger till 
någon vuxen eller den som mobbar.) 
 
 
 
Personlighetsprofil. Kryssa för på linjen för vad som stämmer bäst in på dig. 
ofta glad ____________________________ ofta ledsen 
bestämmer själv ____________________________ andra bestämmer 
uppmuntrar andra ____________________________ kritiserar andra 
har egna åsikter ____________________________ tycker som andra 
bryr mig om andra ____________________________ struntar i andra 
är sällan arg ____________________________ blir lätt arg 
trivs i skolan ____________________________ trivs dåligt i skolan 
har kompisar ____________________________ är ofta ensam 
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MOBBNINGSFRÅGOR TILL LÄRARE 
Förhållningssätt/attitydprat med lärare 
 
1.- Vad är mobbning? 
 
 
 
2.- Förekommer det mobbning på er skola? 
 
 
 
3.- Vad anser du; mobbar man om man inte säger ifrån? Mobbar man 
om man tyst ser på? 
 
 
 
4.- Ligger problemet med mobbningen främst hos den mobbade eller 
den som mobbar? 
 
 
 
5.- Vem anser du mobbar respektive mobbas? Beskriv en "typisk" 
mobbare samt ett "typiskt" offer. 
 
 
 
6.- Hur mobbar barn i Sverige idag? Ex: slag, utfrysning, retning etc. 
 
 
 
7.- Varför anser du att mobbning uppstår?/Varför mobbar man? 
 


