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kring orsakerna till mobbning. Resultatet av undersökningen visar att barnens tal om mobbning till stor del 

ger uttryck för att mobbning är ett laddat ämne vilket kan ses som en moralisk diskurs som omfattar såväl 
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aktörerna. Resultatet i studien väcker frågor kring huruvida begreppet mobbning bör lyftas till diskussion i 

framtida forskning. 
 

 

 

 

 
 

Nyckelord  

Mobbning, kvalitativ stud ie, d iskursan alys, barnperspektiv, barnintervjuer  

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 
 

Studien syftar till att söka förståelse för hur barn talar om mobbning och är baserad på individuella 

kvalitativa intervjuer med 30 barn i årskurs fyra. Dessa intervjuer analyserades med hjälp av 

diskursanalys och studien svarar på hur barn talar om mobbning när de ombeds definiera begreppet 

samt hur barn talar kring orsakerna till mobbning. Resultatet av undersökningen visar att barnens tal 

om mobbning till stor del ger uttryck för att mobbning är ett laddat ämne vilket kan ses som en 
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Mobbning, vad är det? 

- en diskursanalys av hur barn talar om mobbning 
 

År 2008 gav regeringen Folkhälsoinstitutet i uppdrag att fördela 50 miljoner till kommunala 

hälsofrämjande insatser för barn och ungdomar. I ett särskilt urvalsförfarande gavs intresserade 

kommuner möjligheten att ansöka om dessa bidrag, vilket resulterade i att totalt åtta kommuner blev 

utvalda. Ett av kraven som ställts på de utvalda kommunerna var att projekten skulle genomföras i 

nära samarbete med forskare, som ett sätt att stödja ett utvecklat samarbete mellan forskning och 

praktik i frågor som gäller folkhälsa för barn och ungdomar. Den föreliggande uppsatsen 

genomfördes i en mindre kommun i södra Sverige som kom att ingå i den så kallade 50-

miljonerssatsningen.
1
 I den aktuella kommunen genomfördes ett flertal olika insatser för barn och 

ungdomar varav ett rörde mobbningsproblematik. Under höstterminen 2009 fick alla elever i 

årskurs fyra ta del av ett anti-mobbningsprojekt som baserade sig på filmvisning, grupparbeten och 

forumteater. Forskargruppen valde att följa två klasser på nära håll under projektets genomförande, 

via observationer och barnintervjuer. Denna uppsats är baserad på materialet från dessa intervjuer, 

mer specifikt de delar som berörde barnens egna definitioner av och berättelser om mobbning. Ett 

centralt syfte med forskningsstudien var att dels utvärdera anti-mobbningsprojektet på basis av 

barnens erfarenheter och åsikter om insatsen de deltagit i, dels att i mer detalj granska och 

undersöka hur barn själva talar om mobbning, både hur de definierar och förklarar mobbning, och 

vilka situationer och händelser som de menar exemplifierar mobbning. Denna uppsats syftar till att 

undersöka hur barnen talar om mobbning med avseende på definition och orsaker. 

 

Tidigare forskning 
 

Mobbning är ett område som utforskats utifrån olika perspektiv och med skilda frågeställningar 

(Eriksson, Lindberg, Flygare & Daneback, 2002). Forskningsfältet har dominerats av den 

psykologiska forskningen men pedagogiska, antropologiska och sociologiska studier börjar växa 

fram. Den psykologiska forskningen har inriktats på frågor om omfattning (se till exempel 

Skolverket, 2007) sett i relation till exempelvis ålder, kön och etnicitet (se till exempel Sundbaum & 

Danielson, 2003) och har främst baserats på kvantitativa metoder, med självskattningsformulär som 

en återkommande metod för att få information. Det innebär i sin tur att begreppet mobbning på 

förhand är definierat (Eriksson et al., 2002). Eriksson et al. (2002) har på uppdrag av skolverket 

sammanställt en forskningsöversikt i vilken de för en diskussion kring mobbning i skolan. De 

menar att forskare inom fältet är förvånansvärt samstämmiga i sina definitioner av begreppet 

mobbning. Det framkommer också i forskningsöversikten att det endast är ett fåtal av artiklarna i 

urvalet som försökt problematisera den vedertagna definitionen.  

 

Kvantitativ forskning 

 

Forskningen inom området tog fart under 1970-talet då Dan Olweus, professor i psykologi, inledde 

sin forskning på mobbning. Denna ses som banbrytande då han erbjuder både förklaringar till 

problemet och anvisningar för att åtgärda det (Olweus, 1999). Olweus definition av och syn på 

mobbning ligger till grund för den forskning som bedrivs än idag (Eriksson et al., 2002).  Olweus 

definierar mobbning på följande sätt: ”En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger 

och under viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer” (Olweus, 1998, s. 

4). Med negativ handling menar Olweus i stort sett detsamma som vad man lägger i begreppet 

aggressiv handling, vilken kan utföras verbalt, fysiskt och genom gester (Olweus, 1998). Det ingår 

också i hans definition att det bör finnas en viss obalans i styrkeförhållandet, det vill säga att den 

                                                 
1 Forskargruppen som är knuten till den aktuella kommunen finns på tema Barn, LiU. 



2 

 

som blir utsatt för mobbning inte har särskilt lätt för att försvara sig utan snarare är lite hjälplös. 

Olweus har genomfört stora undersökningar om mobbning i både Sverige och Norge i vilka han 

använde sig av ett eget utvecklat frågeformulär. I detta frågeformulär anges en färdig definition av 

mobbning för barnen att utgå ifrån när de svarar på frågorna (Olweus, 1998). Resultaten från dessa 

undersökningar visar att cirka 15 % av det totala antalet elever i den svenska grundskolan ibland 

eller oftare var inblandade i mobbning som offer eller mobbare. Siffrorna blir lägre ju äldre barnen 

blir. 

 

Olweus framhäver i sin forskning att det finns en typisk bild av både den mobbade och mobbaren 

(Olweus, 1998). I dessa bilder pekar han på en rad individuella egenskaper hos dessa barn och han 

menar att man kan se mobbning som ”del av ett mer allmänt mönster av antisocialt eller 

regelbrytande beteende” (Olweus, 1998, s. 26).  För att förhindra mobbning i skolorna har Olweus 

utvecklat ett anti-mobbningsprogram, kallat Olweusprogrammet (Olweus, 1998), vilket var ett av de 

första anti-mobbningsprogram som infördes i skolor i Norge under 1980-talet (Brottsförebyggande 

rådet, 2009). Detta program har sedan använts i stor omfattning och flera andra anti-

mobbningsprogram har hämtat sina principer från just Olweusprogrammet. Brottsförebyggande 

rådet gjorde 2008 en forskningsgenomgång av utvärderingar av anti-mobbningsprogram 

(Brottsförebyggande rådet, 2008). Resultaten visade att utvärderade anti-mobbningsprogram 

minskade mobbningen med ungefär 20 % och de rekommenderar att man vid utformningen av 

framtida anti-mobbningsprogram utgår från principerna i Olweusprogrammet. Sammanfattningsvis 

visar forskningen att Olweusprogrammet är ett av de internationellt sett mest framgångsrika anti-

mobbningsprogram (Eriksson et al., 2002) och programmets styrka påvisas också i BRÅs 

forskningsgenomgång (Brottsförebyggande rådet, 2008).  

 

Generellt präglas således fältet av en förklaringsmodell till mobbning utifrån den psykologiska 

forskningen (Skolverket, 2009). Inom ramen för den forskningen definieras mobbning vanligast 

som negativa handlingar riktade mot en och samma relativt försvarslösa individ utförda av en 

förövare (Salmivalli & Nieminen, 2002; Eriksson et al., 2002; Skolverket, 2009). Handlingarna är 

avsiktliga, systematiska och upprepas över tid. Mobbning som forskningsområde etableras alltså i 

och med Olweus studier i början av 1970-talet och många forskare har följt hans linje med 

kvantitativa forskningsmetoder utifrån ett psykologiskt perspektiv. 

 

Kvalitativ forskning 

 

Mobbning har också utforskats utifrån andra perspektiv om än i mindre utsträckning (Wrethander 

Bliding, 2007). Forskare på det pedagogiska området har valt att utforska mobbning som ett i 

grunden socialt problem, med mindre betoning på individerna i gruppen och mer på mobbning som 

en aspekt av ständigt pågående sociala processer (Eriksson et al., 2002). Marie Wrethander Bliding 

har i sin studie från 2007 (Wrethander Bliding, 2007) studerat skolbarn i årskurs fyra och 

observerade då barnens sätt att bygga och arbeta på sina relationer. Wrethander Bliding beskriver 

barnens relationsarbete utifrån termerna inneslutning och uteslutning och hon förklarar dessa 

beteenden, som i vissa fall kan beskrivas som mobbning, som en del av barnens arbete med 

vänskapsrelationer. Hon kopplar sina fynd till teorin om att vänskap innebär att individen skapar 

gemensamma aktiviteter tillsammans med andra i specifika sammanhang och skyddar dessa från 

intrång (Corsaro, 1997). Detta kan tolkas som ett helt annat sätt att se på mobbning som fenomen, 

åtminstone i jämförelse med hur man ser på mobbning utifrån det psykologiska perspektivet. 

Solveig Hägglund, professor i pedagogik, beskriver mobbning utifrån ett perspektiv hon kallar för 

helhetsperspektiv (Hägglund, 1996). Hon förklarar mobbning som sociala handlingar som uppstår i 

ett samspel mellan individer och utifrån de sociala koder och regler som råder i social samvaro 

tolkas dessa handlingar. Hon menar alltså att det är det sociala sammanhanget som ger mening åt 
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det som sker.  

 

De flesta undersökningar som har gjorts om mobbning bland skolbarn har som jag nämnt tidigare 

gjorts utifrån en kvantitativ ansats med betoning på enkätdata (Eriksson et al., 2002). Utöver de 

pedagogiska studierna, som fokuserar på de sociala processerna, finns också studier i vilka barnen 

fått möjlighet att i individuella samtal ge uttryck för sin syn på mobbning och där barns 

uppfattningar och upplevelser utgör kunskapsintresset. Ett exempel på en sådan studie är Bliding, 

Holm och Hägglunds studie, vilken gjordes på uppdrag av skolverket (Bliding, Holm & Hägglund, 

2002). Undersökningen baserades på öppna samtal med barn i kamratgrupper om deras vardag, och 

det som framkom var att det var svårt för barnen att definiera och förklara de handlingar som kunde 

betecknas som mobbning eftersom de var mer eller mindre naturliga inslag i skolvardagen. En 

viktig slutsats i den studien är att mobbning som fenomen är betydligt mer komplext än vad man i 

forskning med enkätfrågor utgår från.  

 

Wrethander Bliding skriver om riskerna med att ha en färdig definition av mobbning och att utefter 

denna rikta anti-mobbningsinsatser (Wrethander Bliding, 2007). Hon menar att den vedertagna 

definitionen av mobbning är begränsad och förenklad, och att det finns en risk att insatserna därför 

blir missriktade. I motsats till vad som hävdats i den forskningsgenomgång som BRÅ lät genomföra 

2008 (se Brottsförebyggande rådet, 2008 ), där positiva effekter av anti-mobbningsprogram lyfts 

fram, hävdar många forskare inom det pedagogiska forskningsfältet att talet om positiva effekter är 

överdrivet. Ett exempel på detta är en metaanalys av effekterna av anti-mobbningsprogram i vilken 

det framhävs att effekten av de anti-mobbningsinsatser som påvisats i studier är så pass liten att den 

i praktiken knappt är märkbar (Ferguson, Miguel, Kilburn & Sanchez, 2007). Det finns således två 

stora perspektiv inom området, det psykologiska och det pedagogiska i vilka det finns skillnader i 

hur man ser på mobbning och vilka resultat man väljer att lyfta fram. Dessa skillnader kan delvis 

förklaras med de skilda utgångspunkter de båda forskningslägren har, vilket innebär att de använder 

sig av olika forskningsmetoder och därmed också förstår och tolkar resultaten på olika sätt. 

 

En mindre del av forskningen om mobbning har som sagt fokuserat på barnens individuella röster 

såsom det kommer till uttryck i barnens eget tal, i deras berättelser och beskrivningar, liksom deras 

sätt att definiera mobbning. Det finns dock studier som har på basis av individuella kvalitativa 

intervjuer närmat sig dylika frågor, exempelvis Robert Thornberg (2010) som undersökt skolbarns 

sociala representationer på orsakerna till mobbning. Med sociala representationer menar Thornberg 

hur barnen definierar och tolkar situationer och andras handlingar. Detta tolkningssystem påverkar 

sedan deras sätt att förhålla sig till världen och andra. Materialet i undersökningen analyserades 

med hjälp av grundad teori samt utifrån deskriptiva statistiska metoder. I Thornbergs studie har 56 

skolbarn intervjuas och resultaten visar att den mest förekommande sociala representationen bland 

dessa barn var att se mobbning som en reaktion på avvikelse. Den andra mest frekvent använda 

förklaringen är att se mobbning som social positionering, det vill säga, mobbning ses som ett 

uttryck av en kamp efter status, popularitet, makt och vänner. Thornberg får också fram i sin analys 

att barnen ibland förklarar orsaken till mobbning som en underhållande lek, och ytterligare en social 

representation han presenterar är den om att mobbning är verket av en ”störd” mobbare. Thornbergs 

studie har som alla studier sina begränsningar och han menar att en av dessa är att ämnet i 

intervjuerna, mobbning, kan påverka barnens sätt att agera i intervjusituationen.  

 

Intervjusituationens inverkan på barnens sätt att agera och uttrycka sig om mobbning har i andra 

studier kommit att vara själva utgångspunkten för hur analysen har genomförts. Utifrån att 

mobbning ses som ett starkt laddat begrepp på ett moraliskt plan är det oundvikligt att inte 

uppmärksamma detta menar Christina Salmivalli, professor i psykologi (Teräsahjo & Salmivalli, 

2003). Salmivalli har i sin forskning fokuserat mycket på de olika roller som konstrueras i en 
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mobbningssituation (se till exempel Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist, Österman & Kaukiainen, 

1996). I en senare studie har hon och medarbetare undersökt hur barn själva pratar kring 

förklaringar till mobbning, eller som författarna uttrycker det, tolkar och konstruerar mobbning, 

utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv (Teräsahjo och Salmivalli, 2003). Teräsahjo och Salmivalli 

skriver att för att vi ska kunna förstå meningen bakom mobbning såsom den tolkas av barnen bör 

fenomenet utforskas utifrån kvalitativa metoder. På så sätt tar man också hänsyn till sociala och 

kulturella dimensioner, till exempel skolans krav på anpassning till vissa normer. Om man är 

medveten om den bredare diskursen menar Salmivalli att man kommer förbi individuella åsikter 

och istället kan fokusera på rollen av socialt delade språkliga resurser för att konstruera mobbning. I 

undersökningen intervjuas barn som är mellan tio och tolv år gamla i mindre grupper och materialet 

tolkas utifrån Potter och Wetherells beskrivning av diskursanalys (Potter och Wetherell, 1987). 

Detta innebär att första steget i analysen av materialet i studien (Teräsahjo och Salmivalli, 2003) var 

att hitta mönster i materialet, och författarna använde sig av begreppet tolkande repertoarer. 

Därefter lades fokus på funktion och konsekvens, författarna formade då hypoteser kring vilken 

funktion barnens sätt att uttrycka sig på fyllde samt vilken effekt detta kan tänkas ha, med stöd av 

citat från det empiriska materialet, intervjusamtal i detta sammanhang (Potter & Wetherell, 1987). 

Det är en form av analys som baseras på den socialkonstruktionistiska synen på hur kunskap 

konstrueras och ger oss möjlighet att titta på hur människor använder sig av diskurser i social 

interaktion för att framställa sig på ett önskvärt sätt (Winther Jørgensen & Phillips, 2000).  

 

Teräsahjo och Salmivalli (2003) fann i sin studie att mobbning bland de intervjuade barnen 

konstrueras som förbjudet och något som barnen fördömer, men också som icke-problematiskt och 

rättfärdigat. De fann alltså att barnen talade om mobbning som något som är orättvist och oförtjänt 

samt att barnen uttryckte empati för den mobbade. Det fanns dock också repertoarer som innebar att 

barnen talade om mobbning som harmlösa handlingar, något som är på lek samt att offret sågs som 

en negativt avvikande elev som inte beter sig såsom han eller hon borde. Barnen pratade också om 

mobbning som något som offret förtjänade, de konstruerade meningsfulla anledningar till fientlighet 

gentemot offret. Författarna skriver dock att attityden mot mobbning var representerad i större 

utsträckning bland barnen än attityden att försvara mobbning. Teräsahjo och Salmivalli drar 

slutsatsen att attityderna beror på kontexten, barnens sätt att tala om mobbning ses alltså som 

kontextbaserad. 

 

Sammanfattningsvis finns det generellt få studier om barns sätt att prata om och uttrycka sig kring 

mobbning, det har inte fångats upp i den psykologiska kvantitativa forskningen, och inte heller i den 

pedagogiska socialt orienterade forskningen. Teräsahjo och Salmivalli (2003) använde sig av 

diskursanalys som metod vilken jag förklarar ovan. Denna metod ligger också till grund för denna 

uppsats. Den här studien avser således att med avstamp i ett diskursteoretiskt perspektiv undersöka 

hur barn talar om mobbning, mer specifikt hur de definierar mobbning och hur de talar kring 

orsakerna till mobbning. 

 

Diskursteoretiska utgångspunkter 
 

Den här studien avser därför att med avstamp i ett diskursteoretiskt perspektiv undersöka hur barn 

talar om mobbning, mer specifikt hur de definierar mobbning och hur de talar kring orsakerna till 

mobbning. Ett sätt att undersöka och närmare belysa skillnaden mellan barn och vuxnas sociala liv 

är att använda barnintervju som forskningsmetod (Andersson, 1998). Det handlar om att låta barnen 

komma till tals och få möjlighet att ge sina berättelser och förståelse av fenomenet (Halldén, 2009). 

En forskningstradition där barnens perspektiv fångats upp, med stark betoning på sammanhang och 

interaktion mellan vuxna och barn, återfinns inom barndomssociologin. På det området finns 

exempelvis forskare som Allison James och Pia Monrad Christensen (2000) som resonerar kring 



5 

 

barnens perspektiv och betonar att forskaren måste vara tydlig med de antaganden som görs samt ta 

hänsyn till den maktrelation som utspelas genom forskningsprocessen. Barnen som intervjuas i 

studien ses därmed som experter på och medkonstruktörer av sin egen tillvaro, men det som 

framkommer i intervjuerna bör samtidigt ses som ett resultat av den kontext i vilken intervjun 

genomförs och hänsyn bör tas till den maktrelation som finns mellan barn och vuxen i 

intervjusituationen. Barnen ses således som reflekterande subjekt vilka aktivt förhåller sig till 

omvärlden (Crossley, 2000) och de antas positionera sig genom att i samtalet välja eller förkasta 

olika positioner.  Samtidigt finns gränser för vad som kan berättas och vilka möjliga positioner som 

ges i det rådande kulturella systemet (Halldén, 2001). Den aktuella studien genomfördes därför med 

syftet att belysa och fånga barnens tal och begreppsbildning om mobbning som fenomen i deras 

värld. 

 

Studien baseras på enskilda intervjusamtal med barn i årskurs fyra i vilka barnen fick möjlighet att 

själva uttrycka och förklara sina erfarenheter och upplevelse av mobbning. Barnen sågs som 

experter på sin vardag och fokus låg på deras sätt att tala kring mobbning som fenomen. James & 

Christensen (2000) skriver att ett grundläggande karaktärsdrag hos vuxna, sett utifrån barnets 

perspektiv, är att de vuxna har makt över barnen. Det är därför viktigt att ta hänsyn till den kontext i 

vilken de aktuella intervjuerna ägde rum. Det har betydelse var och med vem barnen pratar med då 

detta påverkar vilken diskurs som råder i samtalet. 

 

Att analysera utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv innebär således att man tittar på deltagarnas 

sätt att uttrycka sig sett i relation till interaktionen i samtalet, liksom de omständigheter som föregått 

och präglat intervjusamtalets genomförande (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Mot bakgrund 

av diskussionen ovan kommer jag här synliggöra de specifika omständigheter som föregick dessa 

barnintervjuer och som utgör en viktig del av det sammanhang inom vilket intervjuerna 

genomfördes. För det första finns en maktrelation mellan barnet som intervjuas och den vuxna 

intervjuaren som påverkar vad som sägs och hur. En vuxen person har en rad befogenheter och 

resurser, vilka barnen inte har, samtidigt som barnen utvecklat en rad sociala strategier för att 

hantera denna skillnad i makt. Denna förhandling måste uppmärksammas i en analys av 

intervjuerna. För det andra rör intervjuerna ett ämne som i sig är starkt moraliskt präglat såtillvida 

att mobbning är något som fördöms och avvisas, vilket barn lär sig från tidiga år i en 

socialisationsprocess som präglar deras barndom. Kravet på öppenhet och inklusion är grunderna i 

de normer och sociala koder som förmedlas till skolbarn på olika sätt. Denna socialisationsprocess 

är långt ifrån entydig och ensidig, utan pågår i ett ständigt pågående spel om betydelser och 

meningar, vilket inte minst de pedagogiska etnografiska studierna visade (se till exempel 

Wrethander Bliding, 2007). Bakgrunden till dessa intervjuer var explicit knutet till ett anti-

mobbningsprojekt som förmedlar just detta – att avvisa och ”säga stopp” till mobbning. Det gör det 

oundvikligt att inte uppmärksamma intervjun som en situation som pågår i ett sammanhang där 

normer och regler har formulerats (om mobbning som moraliskt fel) samtidigt som det rör sig om 

individuella barn som hanterar situationen på olika sätt, det är barn med olika erfarenheter och 

livshistorier, och det är barn som aktivt valt att delta i samtalen och som tydligt angav att de hade 

något att säga.  

 

Inom diskursanalytisk forskning har studier av ”moraliskt tal” gett underlag till en 

begreppsutveckling som är användbar i analyser av intervjuer som rör just moraliskt vanskliga 

områden. Genom att granska beskrivningar och förklaringar rörande moraliskt laddade situationer 

har det synliggjorts hur talaren strävar efter att framstå som trovärdig så att hon eller han inte 

riskerar att framstå som moraliskt tvivelaktig och därmed blir fördömd (Buttny, 1993; Goffman, 

1971). Att förklara eller rättfärdiga en till synes negativ handling är enligt Buttny (1993) något vi 

gör för att vi ställs moraliskt ansvariga för våra handlingar i dubbel bemärkelse, både för själva 
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handlingen i sig, men också efteråt då vi förklarar eller rättfärdigar dem i ett sammanhang där de 

ifrågasätts eller kan ifrågasättas. Social ansvarighet är i detta sammanhang ett centralt begrepp och 

är ofta uppe till förhandling i socialt samspel mellan människor. Social ansvarighet handlar om 

vilken grad av ansvar någon kan ställas inför när de har gjort en handling som på något sätt påverkat 

någon annan. Det vanligaste sättet att avgöra social ansvarighet är genom just förklaringar. 

Förklaringar och beskrivningar hänger ihop på så sätt att förklaringar i många fall innehåller 

beskrivningar. Dessa begrepp kopplas också till positionering eftersom beskrivningar görs utifrån 

olika intressen och positioner. Beroende på vilken grad av social ansvarighet personen i fråga anses 

ha utifrån förklaringen blir det också olika påföljder (se också Magnusson, 2006). 

 

Begreppen beskrivningar, förklaringar, social ansvarighet och positionering är således kopplade till 

varandra, men det finns ingen hierarkisk ordning eller enkel sambandsförklaring. De är begrepp 

som jag i min analys använder som verktyg för att tolka och analysera materialet och utifrån just 

dessa verktyg har jag också funnit mönster. För att ytterligare tydliggöra begreppen kan man säga 

att graden av social ansvarighet skapas utifrån förklaringar (som ofta innehåller beskrivningar) och 

positionering är följden av talarens sätt att uttrycka sig och sätta sig i position till det beskrivna 

(Magnusson, 2006). Vilken position den som beskriver väljer att anta beror på den specifika 

situationens dynamik, den är alltså kontextbaserad. Att vilja framstå som trovärdig är en viktig 

faktor i hur man väljer att positionera sig och vilken diskurs som råder påverkar också vilken 

positionering som antas. Grad av social ansvarighet påverkas alltså av förklaringen som görs utifrån 

en viss position.  

 

Syfte  
 

Det övergripande syftet med studien är att söka förståelse för hur barn talar om mobbning. Mer 

specifikt avser studien att besvara frågorna: Hur talar barn om mobbning när de ombeds att 

definiera begreppet? Hur talar barn kring orsakerna till mobbning? 

 

Metod 
 

Projektet inleddes med bakgrund av Folkhälsoinstitutets satsning på hälsofrämjande arbete för barn 

och ungdomar, och ett samarbete mellan Linköpings universitet och den aktuella kommunen 

uppstod som ett resultat av kravet på vetenskaplighet. Forskargruppen påbörjade då 

forskningsprojektet med att skicka in en etikansökan till Regionala etikprövningsnämnden i 

Linköping.
2 

Efter klartecken från Regionala etikprövningsnämnden gjordes ett utskick till 

skolbarnens föräldrar med information om bakgrunden till forskningsprojektet, om hur studien 

kommer att gå till samt om på vilket sätt resultaten kommer att hanteras och redovisas. Tillsammans 

med denna information medföljde en samtyckesblankett till både förälder och barn med information 

om konfidentialitet och barnets möjlighet att när som helst dra sig ur samarbetet eller avbryta 

intervjun. 

 

I forskningsprojektet om mobbning var fyra personer från Linköpings universitet involverade; 

docent Karin Zetterqvist Nelson, doktorand Sofia Kvist Lindholm samt psykologstuderande Frida 

Andersen och Anna Kaspersson. Alla genomförde enskilda intervjuer med barnen. Intervjuerna 

ägde rum i anslutning till att det anti-mobbningsprojekt som eleverna tagit del av avslutades. Detta 

innebär att barnen under en tid innan intervjuerna skedde hade tillägnat sig kunskap om mobbning 

samt fått möjlighet att reflektera och diskutera ämnet med varandra och lärare.  

 

                                                 
2
     Delstudien har godkänts av den regionala etikprövningsnämnden i Linköping (EPN, LiU, 2009-10-13; Dnr: 181-09) 
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Intervjuerna 

 

Att använda barnintervju som insamlingsinstrument ansågs lämpligt i denna studie då 

utgångspunkten är att barnen är experter på sin egen situation och därmed mest lämpliga som 

informanter. Eftersom syftet med barnintervjuer enligt Andersson (1998) inte bara är att ta del av 

barnens verklighet utan också att få en inblick i hur barnen konstruerar sin verklighet var det en 

ändamålsenlig forskningsmetod att använda i denna studie. Andersson skriver också att en öppen 

lågt strukturerad intervju är att föredra utifrån ovanstående syfte. I denna studie har 

semistrukturerade intervjuer genomförts vilket innebär att varje intervjuare hade en intervjumall 

framför sig under intervjuerna med ändamålet att kunna falla tillbaka på denna om samtalet började 

handla om ämnen som inte var relevanta för undersökningen samt att samtliga intervjuer skulle 

innefatta liknande frågor och ämnen trots att det var olika personer som genomförde intervjuerna. 

Intervjumallen var alltså halvstrukturerad utifrån tre övergripande teman, med dithörande frågor (se 

bilaga 1). Med intervjumallen att falla tillbaka på försökte samtliga intervjuare att vara följsamma i 

barnens berättelser, vilket innebär att de svar barnen gav påverkade vilka frågor som följde. Det är 

viktigt att haka på barnets tankegång och använda sig av de öppningar som ges av barnen istället för 

att vänta tills det passar intervjuarens systematiska tänkande eftersom tillfället kanske inte kommer 

tillbaka (Andersson, 1998). Vår ambition var således att vara följsamma, accepterande och 

uppmuntrande till barnens egna berättelser samtidigt som vi försökte se till att få svar på de frågor 

som låg till grund för att intervjun från början skulle genomföras.  

 

Intervjuerna inleddes med en upprepning av den information barnen tidigare tagit del av, både 

muntligt i klassrummet och skriftligt i samtyckesblanketterna. Detta inkluderade information om 

vad syftet med intervjun var, vem intervjuaren var, konfidentialitetsprinciper och anonymitet, samt 

att barnet gärna fick avbryta intervjuaren eller uttrycka om han eller hon inte förstod de frågor som 

ställdes. Därefter fick barnet möjlighet att berätta lite om sig själv, detta var ett sätt att få barnet att 

känna sig trygg i intervjusituationen då det var enkla konkreta frågor som ställdes, och barnet kunde 

inges en känsla av att han eller hon bemästrade situationen (Andersson, 1998). Därefter fick barnet 

börja med att berätta om det anti-mobbningsprojekt som ägt rum innan intervjun, även i denna fas 

av intervjun bestod frågorna till stor del av konkreta frågor, för ytterligare stärka känslan av 

trygghet hos barnet. Genomgående i intervjuerna strävade intervjuarna efter att använda sig av 

öppna frågor för att undvika att styra barnen alltför mycket samt få ett flöde i barnens berättelser. 

 

Intervjuerna spelades in på band vilket är en signal till barnen att det de säger är viktigt (Andersson, 

1998). Barnen visade stort intresse för det inspelade materialet, de erbjöds möjligheten att lyssna på 

intervjuerna efteråt och de flesta av barnen utnyttjade denna möjlighet. De gav dock inga 

kommentarer efteråt om vad de just hade hört. Det kan tänkas att möjligheten att få lyssna till vad 

som sagts och spelats in ingav barnen en känsla av trygghet och kontroll över vad intervjuaren 

senare kommer att lyssna på. 

 

Det är viktigt att ha i åtanke att intervjuerna skedde på skolan, i grupprum i närheten av barnens 

klassrum. Platsen för intervjuer med barn påverkar innehållet eftersom deras förståelse, reaktioner 

och svar är kontextuellt bestämda (Andersson, 1998). Det kan tänkas att barnen påverkats på så sätt 

att med tanke på att intervjuarna var vuxna som befann sig på skolan så kan vi antas vara någon 

form av lärare, eller åtminstone ha samma typ av auktoritet som lärare har, och möjligtvis har 

barnen också utifrån den förståelsen försökt att ge de ”rätta svaren” så som förväntas av dem i 

skolsituationen. Intervjuerna hanterades därför utifrån ett interaktionellt perspektiv, vilket innebär 

att samspelet i interaktionen mellan barn och intervjuare belyses. Anledningen till att vi valde att 

utföra intervjuerna under skoltid var dels av praktiska skäl, men också på grund av att ämnet och 

studien var kopplad till det anti-mobbningsprojekt som barnen tidigare tagit del av under skoltid. 
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Dessutom sker mobbning bland barn till största delen i skolan (Olweus, 1998).   

 

Informanter 

 

Två klasser med 26 respektive 25 elever deltog i anti-mobbningsprojektet. Alla barn blev 

informerade och tillfrågade om de ville medverka i forskningsprojektet, information gick också ut 

till barnens föräldrar. Föräldrarna till 40 av barnen var positivt inställda till att deras barn blev 

intervjuade och 30 av dessa barn skrev under samtyckesblanketten och blev därmed intervjuade. 

Anledningen till att 21 av de tillfrågade barnen inte deltog i studien berodde alltså dels på att alla 

föräldrar inte ville att deras barn skulle bli intervjuade, men också på att några av barnen tackade 

nej efter att deras föräldrar gett klartecken. 

 

Barnen som deltog gick i fjärdeklass och var mellan 9 och 11 år gamla. Deras kognitiva 

utvecklingsnivå varierade, men överlag brukar barn i denna ålder ha möjlighet till självreflexion 

samt ha förmågan att se saker utifrån andras perspektiv och resonera utifrån orsaksresonemang 

(Andersson, 1998). Totalt ingick 17 pojkar och 13 flickor i undersökningen. 

 

Transkription 

 

Samtliga 30 intervjuer spelades in på band och allihop transkriberades ordagrant av författaren till 

denna uppsats. Intervjuerna varierade i längd mellan åtta och 50 minuter, och i genomsnitt var de 26 

minuter långa. Citaten som återges är redigerade på så sätt att intervjuarens samtalsstöd i form av 

stödord som; ja, mm, nej, mhm, har tagits bort för att underlätta för läsaren. Intervjuarens tal återges 

för tydlighetens skull i kursivt i utdragen.  Barnen har i utdragen fått fiktiva namn som ett sätt att 

behålla en personlig prägel i presentationen av barnens tal. De transkriptionskonventioner som 

används är: 

…  paus 

?  fråga 

//...//  avsnitt ur citatet borttaget 

[ ]  förtydligande  

# ord som ej går att uppfatta 

 

Etiska överväganden  
 

Studien är gjord och materialet har hanterats i enlighet med forskningsetiska principer. Alla 

uppgifter som skulle kunna leda till att barnen kan identifieras har ändrats eller tagits bort i syfte att 

garantera anonymitet. Både barnen och deras föräldrar fick inledningsvis information om projektet 

tillsammans med ett formulär för samtycke. Ämnet mobbning kan vara av känslig karaktär och 

därför finns det en del etiska dilemman knutna till just innehållet i intervjuerna. En av riskerna med 

att samtala med barn om mobbning är att det väcker tankar och känslor hos barnen som de kanske 

skulle behöva hjälp med att hantera. Som en åtgärd för att intervjuarna skulle kunna hantera en 

sådan eventuell situation har det funnits en resursperson knuten till forskargruppen med särskild 

utbildning för att hantera en sådan kritisk situation. Ett annat etiskt dilemma att ta hänsyn till har 

varit risken att det intervjuade barnet kan känna sig utsatt och rädd. Det kan finnas en vilja hos 

barnet att berätta och svara sanningsenligt på forskarens frågor, men samtidigt en rädsla för 

eventuella konsekvenser. En känsla av att ha berättat för mycket skulle kunna uppstå. Samtidigt kan 

det vara så att föreställningar om att mobbning är ett känsligt ämne kan ge signaler om och 

förhindra barn att prata om sin förståelse kring ämnet och de erfarenheter de har upplevt. I denna 

studie har de fått möjlighet att uttrycka sina tankar, erfarenheter och föreställningar kring ämnet och 

därmed ges signaler om att detta är ett ämne som är viktigt och att deras ord spelar en betydelsefull 
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roll. Dessutom var intervjuarna noga med att påpeka att allt som sades i intervjun var anonymt och 

vi var tydliga med att förklara på vilket sätt intervjumaterialet skulle hanteras, användas och 

redovisas. 

 

Kvalitetsvärdering 

 

I en artikel om att värdera kvalitet i kvalitativ forskning beskriver Yardley (2000) fyra övergripande 

kvalitetskriterier, vilka jag i denna studie har förhållit mig till. I metoddiskussionen diskuteras dessa 

kriterier kopplat till min uppsats. Det första kriteriet kallar Yardley sensitivity to context vilket 

innefattar att beskriven teoridel bör bestå av relevant litteratur, och informanternas bakgrund och 

kontext ska beskrivas så att läsaren själv har möjlighet att värdera relevansen och tillämpbarheten 

av fynden. Forskaren bör också vara öppen med sina grundantaganden och värderingar, och 

designen på studien bör ta hänsyn till forskarens påverkan på materialet. 

 

Det andra kriteriet Yardley (2000) tar upp, commitment and rigour, påvisar vikten av att forskaren är 

engagerad i det aktuella ämnet samt har tillräcklig kunskap i vald forskningsmetod. 

Datainsamlingen bör vara grundlig och informanterna ska ha förmågan att ge den information som 

är nödvändig för syftet och en omfattande analys. 

 

Tredje kvalitetskriteriet, transparancy and coherence, tar upp frågan om genomskinlighet och 

koherens (Yardley, 2000). Med genomskinlighet menas att tolkningarna ska vara möjliga för läsaren 

att värdera genom citat och tydlighet i resonemang samt att forskningsproceduren ska vara tydligt 

beskriven. Koherens beskriver passformen för forskningsmetoden utifrån syfte och frågeställning. 

 

Det fjärde och sista kriteriet, impact and importance, lyfter frågan om fruktbarhet, alltså hur 

berikande och användbar studien är (Yardley, 2000). Den bör öka förståelsen för ämnet och tillföra 

ny kunskap inom fältet. 

 

Bearbetning och analys 

 

När alla intervjuer hade transkriberats hade jag till stora delar lärt känna och fått en känsla för 

materialet genom transkriberingsarbetet. Därefter läste jag igenom intervjuerna flera gånger för att 

få en helhetsbild av materialet. De två frågeställningar jag utgått från utkristalliserades allt eftersom 

jag blev mer bekant med materialet och med det huvudsakliga syftet i fokus. Frågan om hur barn 

definierar mobbning fanns med från början med tanke på intervjumallens utformning, men frågan 

om hur barn talar kring orsakerna till mobbning blev viktig då barnen lyfte förklaringar till de 

mobbningssituationer de beskrev. Detta innebär att jag började jag plocka ut de delar av 

intervjuerna som handlade om barnens definitioner och förståelse av mobbning samt deras 

resonemang kring orsaker till fenomenets uppkomst. Parallellt med denna process läste jag in mig 

på teorier kring både diskursanalys och ämnet mobbning. Jag gick sedan tillbaka till materialet och 

läste noggrant igenom samtliga intervjuer igen och utifrån det perspektiv som diskursteori erbjuder 

började jag urskilja vissa mönster i barnens sätt att tala om mobbning. 

 

På ett tidigt stadium lade jag märke till intervjuns interaktionella dimensioner. Som jag diskuterade 

ovan, och som också Andersson (1998) skriver och poängterar är barn känsliga för intervjuarens 

avsikter och de vill gärna ge ”rätt” svar. Det gäller därför att intervjuaren är tydlig med sina 

intentioner och i största mån försöker undgå normativ påverkan. Detta var något alla fyra 

intervjuare hade med sig och försökte tänka på i intervjusituationen, men det visade sig vara svårt 

då mobbning är ett laddat moraliskt ämne vilket påverkade såväl barnen som intervjuaren. Det är 

besvärligt för intervjuaren att vara helt neutral, även om värderande åsikter inte uttalas så finns det 
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ett antagande från barnets sida om att dessa ändå är närvarande. Därför vill jag understryka vikten 

av att synliggöra och uppmärksamma kontexten i vilket samtalet sker, intervjuaren är en vuxen med 

i vårt samhälle moraliskt ansvar och är också en del av ett kulturellt och diskursivt sammanhang, 

vilket innebär att denna person också positionerar sig utifrån sammanhanget. I vissa intervjuer är 

detta fenomen mer tydligt än i andra, men i de flesta intervjuer lyckas intervjuaren med att inte vara 

explicit i sina moraliska åsikter, men den moraliska tonen är ändå genomgående hos både barn och 

intervjuare. Denna interaktionella dimension var alltså något jag lade märke till i en tidig fas av 

bearbetningen av materialet och det låg sedan till grund för vilken riktning analysen tog. 

 

Resultat 
 

Resultaten från bearbetning och analys kommer att presenteras här. Resultaten av analysen består av 

två delar. I den första, definition av mobbning, redovisas barnens sätt att tala om sin förståelse av 

vad mobbning är för något. De ombads beskriva vad mobbning är för något utifrån att de är 

experterna på hur mobbning ser ut i skolan. Dessa beskrivningar diskuteras och tolkas. I den andra 

delen visar jag mönstret över hur barnens sätt att tala om mobbning och orsaker skapar social 

ansvarighet och positionering. Utifrån beskrivningar och förklaringar positionerar barnen sig i 

förhållande till den sociala omgivningen samt producerar social ansvarighet i relation till den som 

utfört handlingen. En diskussion förs kring hur denna positionering och formandet av social 

ansvarighet kan ha påverkats av den tidigare nämnda moraliska diskursen. Eftersom den 

interaktionella dimensionen genomsyrar analysen av materialet har jag valt att ta med en del av 

intervjuarens föregående frågor samt delar av deras kommentarer som följer barnens svar.  

 

Definition av mobbning 

 

Barnen fick efter att ha berättat om anti-mobbningsprojektet svara på frågan ”vad är mobbning?” 

Intervjuaren var tydlig med att barnen sågs som experter på området och att de skulle utgå från att 

vi som vuxna och forskare inte visste någonting alls om hur mobbning kan se ut i deras värld. 

Barnens beskrivningar och definition av begreppet mobbning varierar en del, men det går att utröna 

mönster i hur de talar om mobbning. I många fall beskriver barnen mobbning utifrån den i 

forskning vedertagna definitionen med fokus på att det är negativa handlingar som ska ske 

upprepade gånger över tid.   

 

 Intervju med Isak: Kan du beskriva vad är det [mobbning] för någonting, vad 

  skulle du säga då? 

  Det är när, när någon är elak mot någon hela tiden. //...// 

  På vilket sätt är man elak? 

  Man säger fula saker hela tiden och... //...// 

  Vad kan det handla om liksom? 

  Hm. Nej, jag vet inte alltså. 

  Man säger någonting som... 

  Ja som gör den personen ledsen. //...// 

  Så man gör personen ledsen genom och säga några saker? 

  Ja, eller göra något dumt. //...// 

  Är det så att, du sa att, sa du hela tiden eller sa du att det 

  bara händer någon gång? 

  Hela t, alltså många gånger. 

 

Isak har i sin definition av mobbning med att det är avsiktliga, ”som gör den personen ledsen” 

negativa handlingar ”när någon är elak mot någon” som upprepas ”hela tiden //...// många 
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gånger.”. Samtliga aspekter av mobbning som Isak tar upp finns med i den definition som är 

vedertagen i forskningssammanhang. Isak definierar dessutom de negativa handlingarna som att 

säga eller göra något ”säger fula saker //...// eller göra något dumt” vilket också är Olweus 

definition av negativa handlingar (Olweus, 1998). Denna definition av negativa handlingar är 

återkommande bland barnen. Ett annat tydligt exempel på detta hittas i intervjun med Anton: 

 

 Intervju med Anton: Kan du beskriva vad är det här med mobbning, vad är det för

  någonting? //...// 

  Ja det, om man slår någon varje dag eller om man säger något 

  taskigt lite då och då och så. //...// 

  Så det räcker inte med att man gör det en gång? 

  Nej då är det bara att retas och vara lite taskig den gången. 

 

Anton tar alltså precis som Isak upp att de negativa handlingarna består av både ord och handling 

”om man slår någon //...// om man säger något taskigt”. Anton får också in repetitionsmomentet av 

de negativa handlingarna ”varje dag //...// lite då och då” och han är tydlig med att det måste hända 

mer än en gång för att han ska definiera handlingarna som mobbning. 

 

Några av barnen vidgar definitionen av mobbning ytterligare genom att ta med aspekten av att 

offret är relativt försvarslöst. Olweus tar också upp denna aspekt i sin definition, i vilken han 

uttrycker att det finns en viss obalans i styrkeförhållandet mellan mobbare och offer (Olweus, 

1998). Theo är ett av barnen som tar med denna obalans i sin definition: 

 

 Intervju med Theo: Jag förstår. Det [mobbning] är någonting som sker mycket? 

  Oftast. 

  ofta mm. 

  Mot barn som är kanske ett år under dom. Om det är i samma 

  klass till exempel då är dom oftast två stycken. 

  Just det. 

  Men om det inte är i samma klass så behöver dom bara vara 

  en. //...// Oftast är det dom som är äldre som bråkar mot dom 

  mindre. 

 

Theo beskriver obalansen i styrkeförhållandet som något som kan bero på att mobbaren är äldre 

”dom som är äldre som bråkar mot dom mindre” och då kan mobbaren vara ensam, men ändå 

starkare ”om det inte är i samma klass så behöver dom bara vara en”. Theo tar också upp att om 

mobbaren och den mobbade är jämngamla, och mobbaren på så sätt inte automatiskt har ett övertag 

i styrkeförhållandet, är det ofta fler än en som mobbar ”Om det är i samma klass till exempel då är 

dom oftast två stycken”. Theo uttrycker i utdraget ovan att han anser att mobbning kan se olika ut i 

fråga om antalet förövare, men detta är ingen självklarhet bland alla barn: 

 

 Intervju med Rebecka: När är det mobbning då, alltså hur vet jag skillnaden [mellan 

  bråk och mobbning]? 

  //...// Man kan säga att det är många som går på en om det blir 

  mobbning, om det bara är en då är det inte mobbning, då är 

  det kanske två vänner som bråkar. 

 

Rebecka uttrycker således att utifrån hennes förståelse kan man skilja ut mobbning från bråk genom 

att räkna antalet förövare. Rebecka lyfter på detta sätt också obalansen i styrkeförhållandet genom 

att peka på att det är antalet förövare som spelar roll om situationen kan definieras som en 
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mobbningssituation eller inte. Till skillnad från Theo uttrycker Rebecka att om det är en mot en så 

är det inte mobbning ”om det bara är en då är det inte mobbning”. Rebeckas förförståelse i relation 

till en sådan situation är att det kan vara ”två vänner som bråkar” och det kan tänkas att hon på så 

sätt uttrycker att de båda parterna är jämna i fråga om styrka, de är ju vänner och därmed på samma 

nivå.  

 

Det är viktigt att komma ihåg att barnens definition av mobbning i många fall kan variera under 

samtalet. På den direkta frågan om vad mobbning är har de ibland ett svar som senare i samtalet 

förändras. I flera fall sker förändringen när de ombeds beskriva en mobbningssituation. Detta kan 

tyda på att barnen uttrycker en teoretisk definition på mobbning, men i praktiken passar inte alltid 

den teoretiska definitionen då barnen trots allt har upplevt och förstått situationen som en 

mobbningssituation utifrån dess sammanhang. Barnen definierar således mobbning utifrån 

samtalskontexten. Ett exempel på detta är Ludvigs teoretiska definition av mobbning:  

 

 Intervju med Ludvig: Om man slår den typ varenda dag hela tiden, det är typ  

  mobbning. 

  Då förstår jag. 

  Eller varenda rast och sånt. //...// 

  Är mobbning samma som slagsmål då? 

  Det behöver ju inte vara slagsmål, till exempel det kan ju 

  vara fula ord. 

  Ja just det. 

  Men om man säger du är en dum # eller något sånt, fulare 

  saker. 

  Ja just det. 

  Det kan ju vara mobbning. 

  Ja just det. 

  Eller kanske säga fula ord mot en mindre. 

 

I sin definition av mobbning tar Ludvig upp de negativa handlingarna att göra och säga ”om man 

slår den //...// det kan ju vara fula ord” såsom flera barn gör i intervjuerna. Ludvig får också med 

repetitionsaspekten genom sitt uttryck ”typ varenda dag hela tiden //...// eller varenda rast och 

sånt”. I denna teoretiska definition av mobbning lägger Ludvig alltså vikt vid att de negativa 

handlingarna ska ske upprepade gånger, och detta är som jag nämnt tidigare en del av den definition 

som vanligtvis används i forskningssammanhang. Man menar då att de negativa handlingarna 

upprepas mellan två parter, mobbaren och den mobbade (Olweus, 1998).  

 

Ludvig får i samma samtal möjlighet att beskriva en situation han varit med om, sett eller hört talas 

om, som han uppfattat som en mobbningssituation. Den refererade situationen utspelar sig på 

skolgården när några av eleverna spelar ett bollspel som kallas ”king”. En av killarna som spelar 

blir utslagen ur spelet. 

 

 Intervju med Ludvig:  Då sa han, nej jag åkte inte, nej jag åkte inte, det är fusk och 

  säga. Ja men, han, han gick ändå inte ut, många av oss sa till 

  honom, då sa han nej och hoppade på, eller sa fula ord till 

  Danne, fyran i min klass. Ja då började dom bråka.  

  Jaha, oj då. Men då var det båda som var inblandade och 

  började bråka eller? 

  Men det var mest han för han hade redan bråkat med åtta 

  stycken. 
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  Åtta stycken!? 

  På en dag. //...// Han hoppade på Danne. //...// 

  Då skulle du säga att det var så här mobbningsexempel då? 

  Ja till exempel, kanske lite.    

 

Ludvig beskriver alltså en situation där en kille som åkte ut från leken ”hoppade på” en av de andra 

killarna. Pojken som attackerar är således en pojke som bråkat med flera andra under dagen, ”han 

hade redan bråkat med åtta stycken”. Det är utifrån den specifika kontexten och pojkens bakgrund 

och historia som Ludvig uppfattar och talar om situationen som en mobbningssituation. Ludvig tar i 

denna beskrivning av ett praktiskt exempel inte med repetitionsaspekten vilken han har med i sin 

teoretiska definition. Så som intervjuaren förstår beskrivningen har pojken som hoppar på Danne 

inte tidigare bråkat med eller mobbat just Danne. Men eftersom pojken har ett förflutet under dagen 

av att bråka med andra, talar Ludvig om situationen som en mobbningssituation. Intervjun med 

Ludvig är ett tydligt exempel på hur flytande definitionen av mobbning är bland många av barnen. 

Det är ett komplext begrepp som inte är särskilt lätt att definiera då det finns historia, sammanhang 

och kontext att ta hänsyn till i varje fall.   

 

Att definiera skillnaden mellan bråk och mobbning var för barnen inte helt enkelt, och några av dem 

tyckte inte heller att det är någon större skillnad.  

 

 Intervju med Ella: Kan du berätta om någon gång som du sett eller hört när 

  någon blivit retad? 

  Ehm, det är någon i, två tjejer i vår klass som brukar bråka  

  många dagar. Dom är bästisar, dom brukar bråka mycket. 

  Ja, är det mobbning då? 

  Ja, dom säger fula ord till varandra så. 

 

Ella benämner händelserna i situationen som bråk ”dom brukar bråka mycket” men eftersom de 

refererade tjejerna säger fula ord till varandra, vilket är en av de negativa handlingarna som Ella 

anser ingår i definitionen av mobbning, tolkar Ella situationen som mobbning. Detta visar hon i sitt 

svar på frågan om det är mobbning hon just beskrivit, ”ja, dom säger fula ord till varandra så”. 

Ella är inte ensam om att tala om mobbning som samma sak som bråk.  

 

 Intervju med Nathalie:  Du säger att det inte alltid är mobbning när man retas, men 

  ibland är det det? 

  Mm. 

  Mm, finns det någonting som gör att det blir mobbning? 

  När man är osams då blir man lite mobbad eller liksom, man 

  måste inte bli mobbad varje gång men liksom, det kan vara, 

  när man blir osams om någon säger, jag tycker inte om dig, 

  och sen säger den andra jag tycker inte om dig. Då brukar det 

  lätt bli mobbning. 

 

Nathalie beskriver liksom Ella att bråk, i detta fall att vara osams, kan vara samma sak som att bli 

mobbad, ”när man är osams då blir man lite mobbad” men hon reserverar sig för att det inte alltid 

är så ”man måste inte bli mobbad varje gång”. Återigen beskriver barnen komplexiteten i 

begreppet, det finns undantag och det är inte svart eller vitt, eller antingen eller. 

 

Tidsaspekten är något de flesta av barnen på ett eller annat sätt tar upp i sin definition av mobbning. 

Det är överlag svårt att precisera under hur lång tid de negativa handlingarna behöver ske för att 
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handlingarna ska definieras som mobbning, och inte ens i forskningen är det helt tydligt. 

”upprepade gånger och under viss tid” är orden Olweus använder sig av i sin definition (Olweus, 

1998, s. 4). Barnen är inte konsekventa i sina svar på frågan om hur länge handlingarna behöver 

pågå, detta demonstreras i intervjun med Nicole. 

 

 Intervju med Nicole: Vad är mobbning för någonting, hur ska jag förstå det? 

  //...// ifall jag retar någon annan jätte, under en lång tid och 

  jag bara fortsätter fast den inte vill och så. //...// Då mobbar 

  jag någon annan. 

  //...// och du sa att det måste pågå under lång tid, hur lång 

  tid då? 

  Nej det måste inte pågå under lång tid, det kan ta en dag och 

  sen är det mobbning. 

  Okej. mm. Om man har gjort det en gång då, är det  

  mobbning då? 

  Nej det är mest retning kanske. 

  När blir det mobbning då? 

  När det börjar bli... eller jag vet inte... 

  När det händer mer än en gång eller? 

  Ja. 

 

I Nicoles svar märks svårigheterna barnen har med att definiera tidsaspekten av mobbning. Hon 

säger först att mobbning är när man retar någon under en lång tid ”ifall jag retar någon annan jätte, 

under en lång tid” men när detta lyfts av intervjuaren ändrar Nicole sitt svar ”nej det måste inte 

pågå under lång tid, det kan ta en dag och sen är det mobbning”. När intervjuaren försöker få 

Nicole att precisera tiden genom frågan om när det blir mobbning, visar Nicole sig osäker genom att 

säga ”eller jag vet inte...”. Intervjuaren gör då ett sista försök att få ett mer exakt svar på frågan, 

men på grund av frågans slutna utformning ”när det händer mer än en gång?” ger Nicole ett svar 

som ligger i linje med frågans styrning. Det kan tänkas att Nicole svarar så på grund av att hon tror 

att det förväntas av henne och att det är det ”rätta” svaret på frågan. Men det kan också vara så att 

Nicole tycker att det behöver ske mer än en gång, men hon vet inte hur många gånger till det skulle 

krävas för att definieras som mobbning. 

 

Några av barnens beskrivningar av mobbning samt försök till att definiera begreppet tyder på att 

deras sätt att tala om vad mobbning är, inte stämmer överens med den vedertagna definitionen inom 

forskningen. Utifrån dessa barns definition av mobbning krävs det att handlingarna sker under 

längre tid än vad de gör utifrån den gängse definitionen. 

 

 Intervju med Isabella:  Har du varit med om en situation där någon mobbas? 

  //...// Min bästis har blivit mobbad. Eller inte direkt mobbad, 

  men, ja det tycker jag inte är så kul för henne.//...// Fast det 

  var inte riktigt mobbning, det va bara ret, dom retades bara. 

  Ja just det. 

  Det tog jag liksom inte som mobbning. 

  Nej just det, okej. Men mobbning, vad är, vad är det som gör 

  att du skiljer på retas och mobbning då? 

  Mobbning, det är liksom retas i flera flera år, eller inte direkt 

  år, men jättemycket. 

  //...// Men du menade det här som du berättade om din  

  kompis, att det var inte riktigt mobbning? 
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  Mm. 

  Det var mera retande så? 

  Det var ungefär bara ett år, eller kanske inte ett år, det kanske 

  var ett halvår eller något sådant. //...// Sedan blev det bättre. 

 

I intervjun med Isabella framkommer återigen ett språkligt tvekande mellan vad som är mobbning 

och vad som inte är det. Hon inleder med att hon ska berätta om en mobbningssituation ”min bästis 

har blivit mobbad” men ändrar sig snabbt igen ”eller inte direkt mobbad”. Hon är sedan tydlig med 

att rätta sitt misstag av att kalla situationen för mobbning, genom att flertalet gånger upprepa att hon 

inte uppfattade det som mobbning. Isabella menar alltså att det som hände hennes bästis inte pågick 

tillräckligt länge för att definieras som mobbning ”det är liksom retas i flera flera år, eller inte 

direkt år, men jättemycket //...// det var ungefär bara ett år, eller kanske inte ett år, det kanske var ett 

halvår eller något sådant”. På detta sätt beskriver Isabella att mobbning är en situation som 

behöver pågå betydligt längre än vad det som hände hennes bästis pågick. Dessa handlingar 

beskriver hon istället som att personerna som utförde de negativa handlingarna retades. I intervjun 

med Isabella ser man tydligt hur barnen talar om mobbning på olika sätt beroende på 

samtalskontexten och hur tidsaspekten spelar roll i om händelserna talas om som mobbning eller 

inte. Vi ser dock i utdraget att Isabellas sätt att tala om tidsaspekten är otydligt, hon ändrar sig 

”mobbning, det är liksom retas i flera flera år, eller inte direkt år, men jättemycket” och hon slänger 

lite med tidsbegrepp som ”flera flera år” och ”jättemycket”. Inkonsekvensen kring tidsbegreppen 

var tydlig hos flera barn vilket påverkar deras sätt att tala om huruvida något är mobbning eller inte 

eftersom tidsaspekten är en viktig del i definitionen av mobbning. 

 

Sammanfattningsvis visar resultatet att barnens sätt att tala om definitionen av mobbning varierar en 

del. Många av barnen ger en teoretisk beskrivning av mobbning såsom den definieras i forskningen, 

men komplexiteten i begreppet framkommer bland annat genom att barnen i många fall ändrar sig 

under intervjun, den teoretiska definitionen passar inte alltid den konkreta situationen. Barnens tal 

om mobbning och försök till definition följer samtalskontexten och varierar därmed under samtalets 

gång. Deras sätt att tala om definitionen av mobbning visar att det är ett komplext begrepp som bör 

placeras i sitt sammanhang för att kunna definieras med hänsyn till social kontext och i många fall 

finns det också en historia eller bakgrund till den uppstådda situationen.   

 

Talet om orsaker 

 

Social ansvarighet och positionering är två begrepp som används i min analys. Barnen uttryckte i 

samtalen förklaringar till varför mobbning sker och i och med dessa förklaringar framgick det 

tydligt hur barnen förhöll sig till frågan om social ansvarighet. Detta genom att det barn som 

omtalades beskrevs som mer eller mindre ansvarig för det som skett. Social ansvarighet var således 

produkten av förklaringen. Genom att förklara negativa handlingar lägger barnen olika grader av 

social ansvarighet på den som utfört handlingarna. Jag kommer med hjälp av utdrag från flera 

intervjuer visa på vilket sätt de olika förklaringarna leder till grad av social ansvarighet. 

 

Positionering är en strategi barnen använder sig av i sitt sätt att tala om mobbning för att visa sin 

ståndpunkt i relation till ämnet. Positioneringen kan ses som en följd av den moraliska diskursen 

och detta blir särskilt tydligt när fokus ligger på den interaktionella dimensionen av intervjun. 

Denna del av resultatredovisningen inleds därför med ett avsnitt som lyfter just interaktionen mellan 

barn och intervjuare. 

 

Positionering - ett interaktionellt fenomen 

Ett framstående mönster i intervjuerna är att barnen i många fall var snabba med att visa sin 
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ståndpunkt i relation till ämnet. Att tala om mobbning som något dåligt och att de som mobbar är 

dumma var ett genomgående sätt för barnen att positionera sig i samtalen. Denna moraliska diskurs 

tog sig uttryck hos barnen genom att de positionerade sig som den goda, någon som gärna hjälper 

sina vänner om de blir utsatta för mobbning. Utifrån den interaktionella dimensionen är det också 

tydligt att intervjuaren omfattas av den moraliska diskursen. Intervjuarna gjorde sitt bästa för att 

inte vara värderande i sina frågor eller kommentarer, men det visade sig ändå vara svårt att förhålla 

sig helt neutral. En moralisk ton var satt redan innan intervjuerna började då vi alla är en del av det 

samhälleliga sammanhanget, där det är förväntat att vuxna tycker att mobbning är dåligt och något 

som bör förhindras. Detta visas genom de anti-mobbningsprojekt barn i skolorna får ta del av, och 

så var också fallet med barnen som blev intervjuade i denna studie. På detta sätt blev ingångstonen 

moralisk även om intervjuaren inte explicit uttryckte något värderande i den riktningen under 

intervjuns gång. 

 

 Intervju med Olivia: Är det bra tycker du att det [hur man hanterar mobbning på 

  skolan] fungerar så? Eller skulle du vilja att det var på något 

  annat sätt? 

  Jag skulle vilja att alla var mycket snällare och... mot  

  varandra, att man ska respektera andra för den man är och så. 

  Mm. Okej, att det aldrig förekommer överhuvudtaget? 

  Mm, ja. Man ska inte, det ska, varför ska man mobba  

  egentligen. 

  Mm. 

  Varför ska man det. 

  Mm, det är onödigt så? 

  Mm, jag tycker det är onödigt. 

  

Intervjuaren ställer i detta utdrag frågan om Olivia skulle vilja att mobbning hanterades på ett annat 

sätt. Olivia tar då tillfället i akt att positionera sig, hon visar tydligt att om hon fick bestämma skulle 

det inte finnas någon mobbning, då skulle alla vara snälla mot och respektera varandra ”jag skulle 

vilja att alla var mycket snällare och... mot varandra, att man ska respektera andra för den man är 

och så”. Intervjuaren tolkar Olivias ord genom att fråga om hon menar att mobbning aldrig skulle 

förekomma överhuvudtaget. Olivia visar då att hon fördömer mobbning ”varför ska man mobba 

egentligen //...// jag tycker det är onödigt”. Intervjuaren ger inte explicit uttryck för några 

värderande åsikter i detta utdrag, utan det är mer ett upprepande och speglande av vad Olivia sagt. 

Men Olivia fortsätter att positionera sig, och det finns en underliggande ton av att det hon säger är 

något som bör uppmuntras. Det kan tolkas som att intervjuaren håller med Olivia genom att inte 

ifrågasätta hennes åsikter, utan istället efter att Olivia sagt ”varför ska man mobba egentligen” 

svarar intervjuaren ”Mm”. Detta mm, kan tolkas som ett jakande, ett sätt för intervjuaren att 

bekräfta Olivia i sina åsikter och sitt positionerande.  

 

Många av barnen var som sagt snabba med att ge uttryck för att de själva är emot mobbning och att 

de inte skulle kunna mobba någon. I många fall sade de det i anslutning till en annan fråga, på det 

sättet var det ett spontant positionerande, alltså inget som intervjuaren var ute efter genom att ställa 

en fråga om barnets egen roll i mobbning. 

 

 Intervju med Linda: Vad gjorde du i det [anti-mobbningsprojektet], har du lust att 

  beskriva lite? 

  Jag var den här elaka tjejen, och på ett sätt var det faktiskt 

  ganska roligt, men på ett annat sätt var det inte så bra. 

  Nej okej, berätta. Vad var det som var kul och vad var det 
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  som var tråkigt? 

  Alltså det var ändå kul att spela den här rollen för jag har ju 

  inte, aldrig varit så där dum mot någon förut.  

  Nej. 

  Men det kändes ändå bra lite sådär. Ja men på ett sätt är det 

  dåligt för att man ska ju inte vara dum mot andra. 

 

Linda får alltså frågan om hon vill beskriva anti-mobbningsprojektet. Detta är precis i inledningen 

av intervjun och Linda positionerar sig genast ”jag har ju inte, aldrig varit så där dum mot någon 

förut” som en person som aldrig är särskilt dum mot någon annan. Hon fördömer också mobbning 

vilket gestaltas i meningen ”på ett sätt är det dåligt för att man ska ju inte vara dum mot andra”. 

Linda positionerar sig i anslutning till en fråga som inte kräver en positionering, hon vill visa att det 

är dåligt att vara dum mot andra. Hennes uttryck för sin position kan tolkas som ett sätt att försvara 

sig mot sin egen kommentar om att det var kul att spela den här rollen och att ”det kändes ändå bra 

lite sådär”. Linda ger genom sitt sätt att positionera sig uttryck för att det utifrån den moraliska 

diskursen inte är helt okej att tycka att det kändes bra att spela den elaka tjejen. Intervjuaren är även 

här noga med att inte värdera barnets åsikter och uttryck, men barnets uttryck visar på en moralisk 

diskurs i samtalet. 

 

Intervjuaren omfattas alltså av den moraliska diskursen som utspelar sig i samtalen med barnen, och 

som jag nämnt tidigare var neutralitet något som samtliga intervjuare kämpade med under 

intervjuerna. Men det var inte alltid särskilt lätt, och nedan är ett tydligt exempel på när intervjuaren 

inte lyckas hålla sig helt ifrån värderande uttryck. 

 

 Intervju med Ellen: Hur ser det ut när barn håller på med internet och MSN och 

  chatt? 

  Kristian, han är ju [min] kompis //...// då har några i våran 

  klass hållt på och skrivit till mig //...// massa dumma saker 

  [om honom] och så, men jag sa det till //...// fröken så att dom 

  fick prata med dom då. 

  Jaha så dom skrev om honom på MSN alltså? 

  Mm. 

  Oj då. 

  Och så höll dom på att han, att han skulle bli ihop med  

  handikappade och att han var jättedum och jättekonstig. 

  Oj då. Men där, där reagerade du och kände... 

  Ja Kristian är min kompis. 

  Ja just det, du vill liksom... 

  Ja jag vill skydda. 

  //...// Ja just det, så det pågår fortfarande fast... 

  Mm. 

  Men det var jättebra, du gick in och agera där då. Hur var 

  det och göra det då? 

  Det kändes bra. 

  Ja vad bra. Väldigt bra tycker jag. 

 

I detta utdrag beskriver Ellen en situation i vilken hon agerat som hjälpare till den utsatta pojken 

som hon beskriver som sin vän. Hon berättar hur hon ingripit ”men jag sa det till //...// fröken” och 

positionerar sig på detta sätt som den goda vännen som hjälper till i kampen mot mobbarna ”jag vill 

skydda”. Intervjuaren uppmuntrar detta beteende genom att kommentera Ellens agerande ”Men det 
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var jättebra, du gick in och agera där då //...// ja vad bra. Väldigt bra tycker jag”.  

 

Anmärkningsvärt är att Ellen berättar denna historia innan intervjuaren sagt sina värderande 

kommentarer, vilket troligtvis innebär att Ellen skulle positionerat sig på detta sätt oavsett om 

intervjuaren hade berömt henne eller inte. Detta är ett exempel på hur den moraliska diskursen är 

närvarande oavsett om intervjuaren explicit dras med i den eller inte. Ellen beskriver således en 

situation som uppstått, och hon förklarar varför hon agerat som hon gjorde ”Kristian är min 

kompis” vilket leder henne till sin positionering som den goda hjälparen.  

 

Social ansvarighet 

Barnen uttryckte i samtalen förklaringar till varför mobbning sker och förklaringarna innehåller 

mönster om social ansvarighet, det vill säga i vilken utsträckning de olika aktörerna ses som 

ansvariga för sina handlingar. Barnen visar på så sätt utifrån samtalskontexten hur de talar kring och 

förstår mobbning, de uttrycker alltså förklaringar till varför någon mobbar eller blir mobbad. 

 

 Intervju med Nathalie: Dom här som mobbar, vad tror du att dom har för  

  anledningar att mobba? 

  //...// Det som händer när dom blir mobba det kan vara också 

  att deras föräldrar är skilda. Då brukar man oftast bli arg och 

  sur. Då kan man börja mobba någon för att om det är, är  

  någon som har blivit så, och så kanske den andra säger hej, 

  och då så kanske den säger, blir dum mot den som...//...// 

  Du tänker att om någon har det lite jobbigt hemma så kan

   det leda till att man kommer till skolan och är lite dum mot 

  andra? 

  Ja och om man är ledsen och liksom jättebesviken så kan 

  man, då blir man lätt sur. För det har jag märkt det på många 

  som är skilda. Så att det är många barn som är väldigt ledsna. 

  //...// Den tjejen som mobbade mig då har ju, hon har skilda 

  föräldrar nu men då, det kan vara därför. 

 

 

I ovanstående utdrag finns ett exempel på en vanlig förklaring hos barnen till varför vissa mobbar 

andra. Barnen talar om mobbning utifrån förklaringar till varför mobbaren beter sig som han eller 

hon gör och en vanligt förekommande förklaring är att mobbaren har skilda föräldrar och därför 

mår dåligt. Nathalie ger uttryck för denna förståelse genom sitt uttalande; ”om man är ledsen och 

liksom jättebesviken //...// då blir man lätt sur. //...// Den tjejen som mobbade mig //...// hon har ju 

skilda föräldrar”.  

 

Ett tydligt mönster i intervjuerna är att barnen framför förklaringar till varför mobbning sker på ett 

sätt som lyfter ansvaret från mobbaren. Beroende på förklaringen har mobbaren en viss social 

ansvarighet och i många av barnens beskrivningar följer förklaringar som tyder på att de inte alltid 

kan hålla mobbaren ansvarig för sitt handlande. Om mobbaren mår dåligt eller egentligen är ledsen 

på grund av familjeförhållanden, kan man tänka sig att den sociala ansvarigheten lyfts från personen 

ifråga. 

 

 Intervju med Sixten: Vad är mobbning för någonting? 

  Det är så här om man, om det är någon som så här är dum så 

  här mot någon varje dag //...// och den som mobbar, den kan 

  ha så här lite problem med sina föräldrar och så //...//. 
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  Vad kan det vara för problem då menar du? 

  Kanske att föräldrarna bråkar eller så, att dom skiljer sig  

  kanske. Det kanske kan vara lite svårt. 

  //...// Är det därför det mobbar tänker du? 

  Ja att den blir typ så här elak blir den... på grund av det. 

 

Sixten får frågan om vad mobbning är för någonting och han förklarar då varför mobbning sker 

”den som mobbar, den kan ha så här lite problem med sina föräldrar och så”. Han menar att den 

som mobbar blir elak på grund av att den har det svårt hemma ”den blir typ så här elak blir den... 

på grund av det”. Genom Sixtens förklaring till varför någon mobbar, i detta fall att han eller hon 

har det svårt hemma med sina föräldrar, framför han att mobbaren inte helt har ansvar för sina 

handlingar. Det kan tänkas att den sociala ansvarigheten ligger hos föräldrarna vars relation beskrivs 

som orsaken till varför mobbaren har det svårt och därför blir elak. 

 

Några av barnen förklarar mobbning genom att skärskåda den som blivit mobbad istället för 

mobbaren. De söker förklaringar till varför mobbning sker och ibland hittar barnen förklaringen hos 

den utsatta. På detta sätt leder förklaringen till social ansvarighet hos den mobbade. Värt att notera i 

följande utdrag är den inledande frågan om varför man blir mobbad. Frågan i sig kan tänkas leda till 

att den intervjuade hittar förklaringen hos den som blir mobbad snarare än den som mobbar. 

 

 Intervju med Simon: Varför blir man mobbad? 

  //...// Någon kanske tycker att någon har fula skor eller något, 

  så börjar man mobba för det. 

  //...// Kan det vara andra saker? 

  Kanske någon gång för jättelängesedan så kanske någon, 

  eller man hade sagt någonting fult för jättelängesedan. Då 

  kanske den ville, då kanske den börjar mobba den jätte eller 

  några år senare. 

  Jaha okej, att man ger tillbaks... 

  Mm. 

  Långt senare... 

  Mm. 

 

Simon inleder med att svara utifrån mobbarens perspektiv, alltså att den som mobbar tycker 

någonting om den mobbade, i detta fall ”att någon har fula skor eller något”. Intervjuaren 

efterfrågar fler anledningar och Simon förklarar då utifrån vad den mobbade kan ha för roll. Simons 

förklaring till varför någon blir mobbad är att den mobbade gjort något för ”jättelängesedan” och 

blir utsatt på grund av detta långt senare ”då kanske den börjar mobba den jätte eller några år 

senare”. På detta sätt leder Simons förklaring till att den mobbade har social ansvarighet för det 

som händer, han eller hon får lite skylla sig själv.  

 

Ett intressant mönster i samtalen är hur barnen lyfter komplexiteten i social ansvarighet. Detta görs 

genom att de beskriver och förklarar mobbning på flera olika sätt. Som jag nämnt tidigare kan man 

se i intervjuerna hur barnen följer samtalskontexten och därefter också förändrar sitt sätt att tala om 

mobbning.  

 

 Intervju med Joline:  Varför gör man sånt där [mobbar] tror du? 

  //...// Det kanske känns jobbigt för den som är mobbare, jag 

  vet inte. 

  På vilket sätt, vad tänker du på? 
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  Jag har sett en film //...// Då var det en kille som, han, hans 

  mamma och pappa dom var typ skilda och han ville aldrig 

  prata med sin mamma fast han ville det egentligen. För han 

  var ju så här tuff och så och då, då hade han ganska jobbigt 

  för sig. 

  Okej, så då var det därför det sker liksom? 

  Ja. 

  //..// Den som blir mobbad då, varför tror du att man blir 

  mobbad? 

  Den kanske typ, den föddes konstigt eller, den är, den kanske 

  är brun i, i ansiktet så här, huden. 

  Så den ser annorlunda ut menar du eller? 

  Mm. 

  Mm. Är det lättare och bli mobbad då? 

  Jag tror det. Fast det är ju ganska dumt för att den personen 

  föddes ju så, det är inte han eller hons, hennes ja, deras fel. 

 

I detta utdrag visas ett exempel på hur barnen talar utifrån att det kan finnas flera förklaringar till 

varför mobbning sker. Joline lyfter både förklaringen att mobbaren har det jobbigt på grund av 

familjeförhållanden ”hans mamma och pappa dom var typ skilda //...// då hade han ganska jobbigt 

för sig” men också hur mobbning kan förklaras av den mobbades utseende ”Den kanske typ, den 

föddes konstigt eller, den är, den kanske  är brun i, i ansiktet så här, huden”. Intervjuaren frågar då 

om det handlar om att det är lättare att bli mobbad om man ser annorlunda ut och Joline säger att 

hon tror det. Men hon passar också på att tillägga att det är dumt att det är så ”Fast det är ju ganska 

dumt för att den personen föddes ju så, det är inte han eller hons, hennes ja, deras fel” och genom 

att påpeka att det inte är den mobbades fel då personen föddes så, lägger hon ingen social 

ansvarighet på den mobbade. I den meningen kan Jolines sätt att uttrycka sig tolkas som att om 

ansvaret inte ligger på den mobbade kanske det ligger på den som mobbar. Men eftersom hon 

tidigare i samtalet har lyft förklaringen till varför mobbaren beter sig som han eller hon gör har hon 

visat att mobbaren kanske inte heller har någon social ansvarighet. Intervjun med Joline och detta 

utdrag visar hur barnen följer samtalskontexten i hur de talar om social ansvarighet i relation till de 

olika aktörerna. 

 

Mobbningshandlingar kan rättfärdigas genom förklaringen att det inte var allvarligt menat utan på 

skoj, att man som mobbare inte var medveten om konsekvenserna av ens negativa handling. Denna 

förklaring uttrycks hos några av barnen, vilket återigen visar på komplexiteten i begreppet. Det är 

svårt att säga att någon mobbas om handlingen rättfärdigas utifrån att det gjorda bara var ett skämt. 

Detta innebär att om mobbaren eller andra runt omkring förklarar handlingen som att han eller hon 

som utförde den bara gjorde det på skoj, så kan personen ifråga inte heller få lika mycket kritik för 

handlingen. Han eller hon befrias eller åtminstone får en lägre grad av social ansvarighet.  

 

 Intervju med Adrian:  Vad kan hända där [på facebook] då som du tycker är 

   mobbning? 

   Man kan säga fula saker och sen säger man nej jag  

   skoja bara. Då tror man, då blir man inte riktigt glad.  

   Har du något exempel på, på mobbning på MSN? 

   Det var det här jag sa, kanske vad ful du är, nej jag  

   skoja. 

 

Adrian beskriver hur en mobbningssituation skulle kunna se ut på internet; ”man kan säga fula 
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saker och sen säger man nej jag skoja bara”. Han uttrycker två gånger att mobbaren tillägger ”jag 

skoja” och detta tillägg skulle kunna visa på hur svårt det är att möta mobbaren i hans eller hennes 

handling. Mobbaren behöver inte ta ansvar för sin handling och dess konsekvenser eftersom den 

blir gömd i förklaringen att det var ett skämt och bara på skoj. 

 

Barnen talar alltså om orsakerna till mobbning utifrån olika förklaringar vilket leder till grad av 

social ansvarighet. De exempel jag lyft upp hittills visar hur barnen fråntar social ansvarighet från  

mobbaren, men det finns också barn i intervjuerna som talar utifrån förklaringar som lägger social 

ansvarighet på den som mobbar. Intervjun med Hampus exemplifierar detta på ett tydligt sätt. 

 

 Intervju med Hampus:  Varför tror du att vissa mobbar andra barn? 

  För att dom är avundsjuka eller tycker att dom är konstiga. 

  Alltså dom som mobbar är avundsjuka på dom andra  

  barnen? 

  Eller att dom är kon, tycker att dom är konstiga. 

  Hur kan man vara då om man är konstig? 

  Att man //...// inte vet lika mycket som andra, att någon  

  behöver hjälp med och läsa och sånt kanske. 

  //...// Kan du förklara lite mer vad du menar med   

  avundsjuka? 

  Dom kanske är bättre på något än dom och då vill dom, ja. 

  Då blir dom arga på en och börjar mobba en. 

 

Genom att Hampus svarar på frågan om varför vissa mobbar andra barn, att ”dom är avundsjuka 

eller tycker att dom är konstiga” lägger han social ansvarighet på den som mobbar. Det är den som 

mobbar som blir arg om någon ”är bättre på något än dom” och därmed också ansvarar för de 

handlingar som han eller hon sedan utför. 

 

Barnen visar i intervjuerna att mobbning är ett känsligt ämne genom att använda sig av strategin att 

positionera sig. Det finns en moralisk diskurs kring ämnet och både barnet och intervjuaren 

omfattas av denna. Barnen talar om mobbning och för orsaksresonemang utifrån både mobbaren 

och den mobbade. Detta görs genom förklaringar som i sin tur producerar social ansvarighet. 

 

Diskussion 
 

Resultatdiskussion  

 

Det övergripande syftet med studien är att söka förståelse för hur barn talar om mobbning, mer 

specifikt hur barn talar om mobbning när de ombeds definiera begreppet och hur de talar kring 

orsakerna till mobbning. Resultaten visar att barnens sätt att tala om definitionen av mobbning 

varierar en del. Många av barnen ger en teoretisk definition av mobbning med variabler som passar 

in i den definition som till stor del används i forskningen inom området. Den definition som ligger 

till grund för den forskning som bedrivs idag är Olweus definition (Eriksson et al., 2002). De 

vanligaste delarna av vad mobbning innebär som barnen tar upp, som också stämmer in i Olweus 

definition av begreppet (Olweus, 1998) är att mobbning består av negativa handlingar vilka 

upprepas över tid. Några av barnen vidgar också begreppet ytterligare genom att inkludera aspekten 

av att offret är relativt försvarslöst, vilket också ingår i Olweus definition. Att barnen väljer att lyfta 

fram dessa aspekter i sin teoretiska definition av mobbning skulle kunna bero på att de en kort tid 

innan intervjuerna tagit del av ett anti-mobbningsprojekt. Detta anti-mobbningsprojekt innebar 

bland annat att barnen fick möjlighet att diskutera mobbning med varandra och med lärare. 
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Eftersom de anti-mobbningsprogram som används idag till stor del bygger på principer från 

Olweusprogrammet (Brottsförebyggande rådet, 2009) är det möjligt att barnen lärt sig den 

teoretiska definition de återger i intervjuerna genom sitt deltagande i anti-mobbningsprojektet. 

 

Barnen lyfter alltså fram en del av Olweus definition, men variationen i sättet att definiera 

mobbning är ett genomgående mönster i resultatet. Barnens sätt att tala om mobbning visar på flera 

sätt komplexiteten i begreppet. Sättet att tala om och definiera mobbning förändras under intervjun 

och följer samtalskontexten. I intervjuerna kan man tydligt se att det är ett begrepp som inte är 

särskilt lätt att definiera eftersom det finns historia, sammanhang och kontext att ta hänsyn till i 

varje fall. Att mobbning är ett komplext begrepp visas också genom att den teoretiska definitionen 

inte alltid passar den konkreta situationen, mobbning bör alltså placeras i sitt sammanhang för att 

kunna definieras med hänsyn till social kontext.  

 

Sammanhanget och historien bakom händelserna har således stor betydelse för hur barnen talar om 

mobbning. Tidsaspekten verkar också spela stor roll i huruvida barnen talar om handlingar som 

mobbning eller inte, och detta är till synes inte helt lätt för barnen att reda ut. Detta tar sig uttryck 

genom att barnen i en del fall beskriver händelser som enligt forskningens vedertagna definition 

skulle definieras som mobbning, men barnen talar inte om det som mobbning av anledningen att de 

inte tycker att det pågått tillräckligt länge. Detta kan bero på att barnen i årskurs fyra ännu inte har 

en helt realistisk tidsuppfattning i alla lägen vilket märks i sättet de talar om tid, de ändrar sig flera 

gånger och verkar slänga lite vilt med tidsuttrycken vilket exemplifieras i utdraget av intervjun med 

Isabella s. 14. Men tidsaspekten är ändå något de tycker spelar roll i om något talas om i termer av 

mobbning eller inte.  

 

Ett annat tecken på att definitionen av mobbning inte är tydlig och enkel i barnens tal är hur de talar 

om skillnader mellan bråk och att vara osams, och mobbning. Några av barnen talade om bråk och 

mobbning som samma sak och explicit uttryckte att de inte tyckte det var någon större skillnad 

mellan dessa två begrepp (se exempelvis intervjun med Ella s. 13).  

 

Dessa resultat talar för att mobbning är ett komplicerat begrepp vilket får mig att fundera kring vad 

det egentligen är man mäter i den kvantitativa enkätforskningen. Dessa enkäter innehåller en färdig 

definition av mobbning som barnen förväntas utgå ifrån när de svarar. Det kan ju tänkas att barnen 

utgår från sin egna förståelse och sätt att tala om begreppet mobbning när de ingår i denna typ av 

forskning. Detta skulle kunna innebära att när barn får fylla i enkäter och självskattningsformulär 

om förekomsten av mobbning svarar de utifrån sitt sätt att förstå mobbning. Om så är fallet, att 

barnen inte svarar utifrån forskningens definition utan utifrån sin egen definition, blir resultaten av 

den typ av forskning missvisande. Med tanke på att resultatet i denna studie visar att några av 

barnens definition av mobbning är detsamma som bråk, eller att den negativa handlingen enbart 

behöver ske en gång för att barnen ska förstå och tala om mobbning, kan det innebära att när barnen 

kryssar i att de blivit mobbade eller har haft någon form av roll i mobbningssituationer, i en enkät 

har de inte det utifrån den förutbestämda definitionen. Det skulle också kunna vara så att barnen har 

utifrån forskningens definition varit utsatta för eller tagit del av mobbningssituationer, men de 

själva talar inte om den typen av handlingar som mobbning utan kanske snarare som att bli retad, 

vilket jag kunnat visa i min analys av materialet i denna studie. I sådana fall finns det risker att 

resultaten av den kvantitativa forskningen är vilseledande och man kanske inte mäter det som man 

utgår från att man mäter. Som forskningsfältet ser ut idag är det enbart ett fåtal forskare som 

problematiserar den vedertagna definitionen och dess eventuella påverkan på resultaten (Eriksson et 

al., 2002). Resultaten i denna studie indikerar således att det skulle vara lämpligt om forskare inom 

det kvantitativa forskningsfältet ifrågasätter, analyserar och diskuterar definitionen av mobbning i 

större utsträckning än vad man gör. 
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Utifrån analysen av intervjuerna i denna studie visar resultaten att barnens sätt att tala om 

definitionen av mobbning är flytande och begreppet blir mer komplext när det sätts i ett 

sammanhang med hänsyn till social kontext och eventuella bakgrundshistorier som föregått 

situationen. Detta resultat stämmer överens med en del av den pedagogiska forskningen, bland 

annat studien av Bliding, Holm och Hägglund (2002). I den studien framkom det att barnen hade 

svårt att definiera och förklara de handlingar som kunde betecknas som mobbning. Författarna drar 

slutsatsen att en anledning till detta är att dessa handlingar är mer eller mindre naturliga inslag i 

barnens skolvardag. Oavsett bakomliggande anledning till denna svårighet med att definiera 

begreppet tyder både deras resultat och resultaten från denna studie att begreppet är betydligt mer 

komplext än vad man i forskning med enkätfrågor utgår från. 

 

En del av resultaten som presenterats i denna uppsats visar att barnen talar om mobbning som 

samma sak som att vara osams med sina vänner. Detta resultat är i linje med Wrethander Blidings 

resultat från hennes studie om inneslutning och uteslutning (Wrethander Bliding, 2007). Hon 

kopplar sina fynd till Corsaros teori (Corsaro, 1997) om att vänskap innebär att individen skapar 

gemensamma aktiviteter tillsammans med andra och skyddar dessa från intrång. Handlingar som 

kan definieras som mobbning kan alltså vara ett resultat av barnens arbete med vänskapsrelationer. I 

resultatet av min analys stärks denna teori eftersom en del av barnen talar om bråk mellan vänner 

som mobbning.  

 

Barnen talar om orsakerna till mobbning utifrån förklaringar som placerar grad av social 

ansvarighet på de inblandade. Ett sätt att tala om mobbning bland de intervjuade barnen är utifrån 

termer av att mobbaren rättfärdigar sina handlingar. Detta sker på så sätt att handlingarna 

rättfärdigas av mobbaren genom att han eller hon utför handlingarna i skuggan av att det är på skoj. 

Detta gör att barnen får svårt att tala om mobbning, de negativa handlingarna göms i skämtet. Detta 

innebär att om mobbaren eller andra runt omkring förklarar handlingen som att han eller hon som 

utförde den bara gjorde det på skoj, kan personen ifråga inte heller få lika mycket kritik för 

handlingen. Han eller hon befrias då eller åtminstone får en lägre grad av social ansvarighet utifrån 

förklaringen att man inte var medveten om konsekvenserna av ens negativa handling. Att förklara 

orsaken till mobbning som en underhållande lek är något som även återkommer i Thornbergs 

(2010) artikel om skolbarns sociala representationer på orsakerna till mobbning. Han skriver att 

barnen ibland förklarar mobbning utifrån att det är ett skämt och därmed inte riktig mobbning. Detta 

går alltså i linje med mina resultat.  

 

En annan social representation Thornberg presenterar i sin studie är den om att mobbning är verket 

av en ”störd” mobbare, en förklaring som också återkommer i mina resultat. Om mobbaren är 

”störd”, det vill säga, mår dåligt eller egentligen är ledsen på grund av familjeförhållanden eller 

liknande, lyfts också den sociala ansvarigheten från honom eller henne. 

  

Ett genomgående mönster i intervjuerna vilken denna uppsats är grundad på är att barnen framhåller 

mobbning som något de fördömer och talar om i termer som att det är dumt och fel. Den strategi 

barnen använder sig av för att visa denna ståndpunkt är positionering. Positioneringen görs i 

barnens tal genom beskrivningar och förklaringar. Positioneringen är ett uttryck för den moraliska 

diskurs som genomsyrar samtalen. Att tala om mobbning som fel och dumt är ett resultat som 

Teräsahjo och Salmivalli (2003) också fått fram i sin diskursanalys av barns tal om mobbning. De 

skriver att mobbning konstrueras som förbjudet, vilket alltså stämmer överens med resultatet i min 

analys.  

 

Teräsahjo och Salmivallis studie framhåller också resultat som visar hur barnen konstruerar 
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mobbning som icke-problematiskt och rättfärdigat (Teräsahjo & Salmivalli, 2003). Jag har i 

resultatdelen visat hur barnen talar om orsakerna till mobbning utifrån förklaringar kopplade till 

social ansvarighet. De rättfärdigar inte mobbning, men de förstår mobbning utifrån olika 

förklaringar. Förklaringarna är till stor del kopplade till mobbaren, men också till den mobbade. En 

förklaring som går i linje med Teräsahjo och Salmivallis resultat om att offret förtjänar det, är den 

om att lägga social ansvarighet på den mobbade. Den mobbade får betala för något han eller hon 

gjort tidigare och får därför till viss del skylla sig själv. 

 

Liksom Teräsahjo och Salmivalli (2003) drar slutsatsen att barnens attityd till mobbning beror på 

kontexten har jag visat hur barnens sätt att tala om mobbning följer samtalskontexten. Halldén 

(2001) skriver att diskursen bestämmer hur något ska berättas och sätter gränser för vilka möjliga 

positioner som ges i samtalet och detta exemplifieras i mina resultat. Den moraliska diskurs som 

framkommer genom positionering i intervjuerna visar att mobbning är ett känsligt ämne. Diskursen 

är dessutom gemensam för både barn och vuxna vilket gör att ämnet är svårt att prata om på ett 

ärligt och rakt sätt. Talet blir snarare ett skuggspel av en verklighet som alltid är svår att fånga, talet 

reflekterar sammanhang och socialt spel. Frågan är då vad det är man fångar i den forskning där 

ingen hänsyn tas till sammanhanget? 

 

Metoddiskussion 

 

Två metoder har använts i denna studie, barnintervjuer och diskursanalys. Intervju som 

insamlingsinstrument valdes med utgångspunkt i syftet, att undersöka hur barn talar om mobbning. 

En risk med att intervjua barn om ett ämne som bedöms vara känsligt är att barnen kan tänkas ge de 

svar de tror att intervjuaren vill höra. Detta innebär att vad som sägs kanske inte speglar hur barnens 

verklighet i relation till ämnet faktiskt ser ut. Detta har jag haft med mig i analysen av materialet 

och med diskursanalys som metod har jag också hanterat materialet utifrån vad det är, ett resultat av 

hur barn talar om mobbning i en intervjusituation. En annan risk med barnintervjuer som metod är 

intervjuarens påverkan på innehållet i samtalen. Eftersom intervjuarna var medvetna om detta 

strävade samtliga efter att undvika ledande frågor och istället använda öppna frågor. Vi försökte 

också att vara följsamma i barnens berättelser och så lite som möjligt styra samtalen, samtidigt som 

vi ändå följde intervjumallen för att få svar på de frågor vi från början hade ställt upp. Utifrån denna 

aspekt har materialet hanterats utifrån ett interaktionellt perspektiv. Intervjumallen gjorde att 

intervjuerna såg relativt lika ut trots att de genomfördes av fyra olika intervjuare. Det hade självklart 

varit önskvärt att en och samma person hade genomfört samtliga intervjuer, på så sätt hade 

intervjuarens roll i samtalen varit densamma i samtliga intervjuer, men på grund av att intervjuerna 

skulle ske i direkt anslutning till anti-mobbningsprojektet var detta inte möjligt. För att allas 

intervjuer skulle se så lika ut som möjligt samlades samtliga intervjuare flertalet gånger innan 

intervjuerna ägde rum för att tala kring intervjutekniker, intervjumallen och upplägget på 

intervjuerna.  

 

Urvalet av intervjupersoner var inte slumpmässigt och eftersom det var frivilligt att deltaga i 

forskningsprojektet blev följden att flera barn som tagit del av anti-mobbningsprojektet valde att 

inte bli intervjuade. Detta kan tänkas ha påverkat resultatet beroende på vilka det var som valde att 

inte vara med. Varför en del barn och deras föräldrar valde att tacka nej till möjligheten att deltaga 

går enbart att spekulera kring, men det kan tänkas att mobbning som ämne för intervjuerna gav 

upphov till känslor och tankar hos både barnen och föräldrarna vilket bidrog till att de tackade nej. 

Det är inte heller omöjligt att en bidragande faktor till beslutet var att de inte till fullo förstod vad 

det innebar att deltaga. Man kan också spekulera i om det var barn med nära erfarenhet av 

mobbning som valde att inte bli intervjuade på grund av ämnets känsliga karaktär, och på vilket sätt 

detta i sådana fall kan ha påverkat studiens resultat. Informanterna bestod av fler flickor än pojkar, 
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17 respektive 13 stycken. Att mobbning och attityden till mobbning bland pojkar och flickor kan se 

olika ut utesluts inte, men det är en aspekt jag valt att inte ta med i analysen på grund av att jag var 

tvungen att begränsa mig utifrån uppsatsens storlek. 

 

Diskursanalys som analysmetod ansågs vara ett lämpligt val utifrån studiens syfte och 

frågeställning. Det finns forskare som avfärdar studier i liknande form som min utifrån argumentet 

att resultaten enbart visar på barns naiva psykologiska förklaringar. Thornberg (2010) motsätter sig 

detta argument genom att lyfta vikten av att lyssna på barnens tal om mobbning då deras attityd och 

beteenden påverkas av deras sätt att definiera och tolka mobbning. Jag håller med Thornberg i hans 

åsikter men vill också betona att med tanke på ämnets känsliga karaktär bör intervjuerna tolkas 

utifrån hur de har insamlats. Barnens tal om mobbning är resultatet av hur barn talar med vuxna i en 

viss kontext om ett känsligt ämne med starka moraliska diskurser. Samtidigt tror jag att 

informationen dessa studier ger kan vara viktig att ha med sig som vuxen när man talar och arbetar 

med barn i frågorna om mobbning. Det är centralt att möta barnen utifrån deras perspektiv och 

deras sätt att tala om mobbning. Jag menar således att eftersom mobbning är ett ämne av känslig 

karaktär bör materialet i denna typ av studier analyseras med hjälp av diskursanalys. Men metoden 

har som alla metoder sina begränsningar. En svårighet jag upplevde med metoden är att den inte är 

särskilt tydligt eller enhetligt beskriven, och en konsekvens av detta var att en viss osäkerhet kring 

tillvägagångssättet uppstod. Denna osäkerhet avtog dock efterhand som jag blev mer insatt i 

materialet eftersom det blev tydligt för mig hur barnens sätt att tala om mobbning påverkades av 

diskurs och sammanhang. 

 

Det finns flera kvalitetskriterier som gör sig gällande i denna typ av uppsats vilka även nämns i 

avsnittet om kvalitetsvärdering. Forskaren bör vara öppen med sina grundantaganden och 

värderingar vilka står som utgångspunkt för studien. Jag har i min uppsats varit öppen med den 

socialkonstruktionistiska grund jag utgått från i undersökningen och mina värderingar gällande 

barns perspektiv. Just eftersom diskusanalysen bygger på socialkonstruktionistiska 

grundantaganden gör jag inte anspråk på att min tolkning och analys av materialet är den sanna, den 

kan snarare ses som en tolkning av många möjliga. Tydligheten med mina grundantaganden 

möjliggör dock för läsaren att själv kunna avgöra på vilket sätt tolkningarna influerats av min 

förförståelse. 

 

För att läsaren ska kunna värdera och förstå om mina tolkningar av materialet verkar rimliga har jag 

varit noggrann med att redogöra för analysprocessen genom att visa flera utdrag från intervjuerna 

och tydligt beskriva hur jag tolkat dessa utdrag för att kunna nå mina slutsatser. Jag har med tanke 

på denna genomskinlighet beskrivit projektet och informanternas bakgrund och sammanhang på ett 

så utförligt sätt som möjligt. Utifrån den informationen har läsaren möjlighet att själv värdera 

relevansen och tillämpbarheten av mina resultat och slutsatser. 

 

Huruvida studien är av relevans för forskningsfältet och ökar förståelsen inom området är upp till 

läsaren att bedöma. Mobbning som forskningsområde är väl beforskat, men som jag tidigare nämnt 

sker de flesta studier utifrån kvantitativa metoder. Då denna studie är gjord med hjälp av kvalitativa 

forskningsmetoder önskar jag att studien och dess resultat kan tillföra ytterligare kunskap och 

förståelse kring mobbning. Med utgångspunkt i barns perspektiv hoppas jag också att 

kunskapsfältet inom mobbning vidgas och att begreppet i större utsträckning diskuteras och 

problematiseras, även i den kvantitativa forskningen. Resultaten är svåra att generalisera på grund 

av studiens utformning, men förhoppningsvis kan resultaten användas till att motivera att 

forskningsfältet breddas och en diskussion kring hur större delen av forskningen inom området 

mobbning förstås och tolkas. 
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Slutsatser 
 

Resultaten i denna studie visar att mobbning är för barnen ett öppet och komplext begrepp. Detta 

visar sig i barnens tal genom att deras definition av mobbning förändras och varierar allt efter 

samtalskontexten. Det finns anledning att framhäva vikten av kvalitativ forskning där barns sätt att 

använda termen mobbning får möjlighet att synas och diskuteras. På så sätt kan hänsyn tas till 

sammanhang och diskurser vilka är faktorer som jag i denna studie visar påverkar barnens sätt att 

tala om mobbning. Den moraliska diskurs som fångas i intervjuerna färgar såväl barnens som de 

vuxnas uttryckssätt kring detta moraliskt laddade ämne. Detta visar sig ytterst tydligt i barnens sätt 

att positionera sig i talet om mobbning. Även om mobbning är ett välbeforskat område finns det 

fortfarande dimensioner inom fältet som behöver utforskas vidare. Genom att fånga barnens röster 

och tal om mobbning kan vi också få en ökad förståelse för fenomenet. 
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Bilaga 1. 

 

Intervjumall 
 

Presentation av intervjuaren. 

 

Presentation av det intervjuade barnet: 

Berätta lite om dig själv. 

 

Bakgrund till intervjun (forskningsprojektet) 

Intervjuaren informerar om villkoren för intervjun (samtyckesprinciperna och konfidentialitet) 

 

Anti-mobbningsprojektet 

 

Gå igenom och återknyt till film- och teaterprojektet som genomförts på barnets skolan. 

Vi är intresserade av barns tyckande och åsikter: Vad tyckte du om anti-mobbningsarbetet?  

Hur var det? Bästa delen, mindre bra delen? Var det svårt eller lätt? Saknades något? Hade det 

kunnat göras bättre? Hur löste du uppgiften ni fick efter filmvisningen (att fundera på en lösning på 

mobbningssituationen)? 

 

Mobbning 

 

Vad är då mobbning enligt dig? 

Finns det mobbning på din skola? 

Finns det mobbning utanför skolan? (fritiden, på nätet) 

Vad är det som gör att något blir mobbning? 

 

Berätta om en situation 

 

Du kan väl berätta om en situation du varit med om, sett eller hört talas om? Var skedde det?  

Vilka var inblandade (olika roller)? Hur länge pågick det? Hur slutade det? Kan du tänka dig andra 

slags lösningar? 


