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Sammanfattning

Syftet med denna uppsats var att undersöka barn och ungdomars texter på Internet då de 

diskuterar om mobbning med varandra. Att undersöka hur de beskriver mobbning, både då de 

beskriver sina erfarenheter av mobbning men också då de lämnar åsikter samt då de 

reflekterar kring mobbning med varandra.Jag ville försöka förstå mobbningen som 

förekommer bland barn och ungdomar genom att studera texter som barn och ungdomar har 

skrivit på ungdomscommunityn Lunarstorm.Mobbning finns överallt, kan drabba vem som 

helst när som helst och har alltid funnits (Björk, G-O, 1999). Mobbningen får många barn och 

ungdomar att må både fysiskt och psykiskt dåligt. Jag ville i denna uppsats försöka närma mig 

problemet genom ett annorlunda och nytt perspektiv. Detta genom att jag studerar barn och 

ungdomars texter utan att komma i kontakt med dem. Jag kunde studera vad som hände i den 

process då barnen och ungdomarna fritt fick prata om mobbning genom diskussioner i forum 

och dagboksinlägg där de kunde dela med sig av sina tankar, funderingar och åsikter till 

andra.

Genom att använda mig av teorierna symbolisk interaktionism, stigma, stämpling, roller och 

grupper och skam och tidigare forskning hämtat ur litteratur, avhandlingar, rapporter, 

tidskrifter och Internet kunde jag analysera deras texter för att få svar på de frågeställningar 

som jag hade.
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Inledning

Måns, 13, drömde om att bli musiker. Men drömmen gick aldrig i uppfyllelse. Han tog 
sitt liv efter sex år av ständig mobbning.
- Om vi ska se någon mening med att Måns är död måste vi se till att sådant här inte 
upprepas igen, säger pappa Claes Jenninger.
Mobbningen av Måns Jenninger finns dokumenterad på ett kusligt sätt av de två 
skolorna där han gick. Nästan 100 sidor fulltecknade med beskrivningar hur den 
verbala och fysiska misshandeln gick till.
- Detta fick vi inte ta del av förrän Måns var död, säger Claes Jenninger.
Redan i andra klass började mobbningen. En av de kamrater han tvingades gå till 
skolan med lämnade honom inte i fred.
- En dag kom Måns hem och berättade att kompisen hade beskrivit 18 olika sätta att 
avrätta honom på, berättar Claes.
Bara de första åren berättade han hemma om sitt helvete.
- Men de sista året såg han att inte ens vi föräldrar kom någon vart med skolan. Sen sa 
han inget, säger Claes.
- Han ville skydda oss hela tiden. (Expressen, 2005-10-12)

Mobbning bland barn och ungdomar är mycket utbrett och får många att må både psykiskt 

och fysiskt dåligt. Inte alltför sällan kan vi läsa om barn och ungdomar som varit mobbade 

under många år där utgången blivit som för Måns 13 år. Men ska det behöva gå så här långt? 

Mobbning är ett socialt fenomen som är mycket svårt att få grepp om, men för att kunna 

motverka mobbning måste alla först förstå vad mobbning är och vilka stora problem 

mobbningen kan ställa till med för den enskilda individen.

Mobbning är ett relativt nytt område, inte förrän tidigt 1970-tal började forskarna intressera 

sig för området. Trots detta finns det mycket forskning gjord kring mobbning bland barn och 

ungdomar. Mobbning har funnits sedan mycket tidigare än så men det var inte förrän på 60-

talet som ordet mobbing sades av någon första gången (http://www.leymann.se, 4 november 

2005). Det var etologen Konrad Lorenz som använde ordet för att beskriva hur mindre djur i 

flock attackerade större djur av annan art. Efter det övertogs ordet som en beskrivning av 

barns beteende på skolgården.

En vanlig diskussion bland forskare kring detta område är om ordet mobbing eller mobbning 

skall användas. På engelska heter det bullying och var på 80-talet en beskrivning hur en 

människa blev både psykiskt och fysiskt angripen av någon (http://www.leymann.se, 4 

november 2005). Vid denna tidpunkt var det bara inom skolvärlden som ordet användes, 
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därför har ordet mobbning blivit en översättning. Men då någon blir angripen psykiskt på 

exempelvis en arbetsplats (d.v.s. inte barn) så menar Heinz Leymann (http://www.leymann.se, 

4 november 2005) att mobbing är ett vanligare ord att använda på grund av att det oftast bara 

är psykiska angrepp som sker där. Därför kommer även jag använda mig av mobbning 

genomgående i detta arbete. Andra ord som bör diskuteras här i början är tjej - kille och flicka 

- pojke. Att använda sig av flicka och pojke kan i en undersökning som denna se mer 

professionellt ut. Men jag har ändå bestämt mig för att använda tjej och kille i stället genom 

hela uppsatsen, detta för att det är vad barnen och ungdomarna själva väljer att använda i sina 

texter. Jag menar att resultatet bli tydligare om jag använder samma ord.

Mitt intresse för att vilja studera detta område fick jag efter att jag hade läst Fanny 

Ambjörnssons doktorsavhandling (2004), I en klass för sig, genus, klass och sexualitet bland 

gymnasietjejer. I en stor del av avhandlingen beskriver hon hur vissa tjejer hamnade utanför i 

de skolklasser där hon var och gjorde sina studier. Hon beskrev att de hamnade utanför och 

fick inga vänner på grund av att de på något sätt hade någon avvikelse från den övriga 

gruppen. Hon nämnde flera olika avvikelser, exempelvis utländskt ursprung, homosexualitet 

eller att någon inte betedde, klädde sig, eller var som en tjej eller kvinna skall vara. Hon 

menade att om någon inte lever upp till de föreställningar och normer som finns om hur en 

kvinna eller tjej skall vara så kan det uppstå mobbning och utanförskap.

Efter det tänkte jag tillbaka på min tid i högstadiet, då minns jag en tjej som ofta satt ensam 

längst upp i en byggnad i ett mörkt utrymme. Flera gånger var jag där uppe och frågade henne 

varför hon satt där själv, jag fick alltid svaret ”jag trivs bra med ensamheten”. Jag vet inte 

vilket svar jag förväntade mig men på något sätt trodde jag inte på hennes svar. Jag visste att 

hon inte hade några vänner, men var hon egentligen mobbad? Dan Olweus (1994) menar att 

personen måste bli utsatt för negativa handlingar och Anatol Pikas (1989) menar att 

mobbning är gruppvåld som medvetet riktas mot en enskild. Att det sker ett psykiskt eller 

fysiskt angrepp mot personen eller om en medveten uteslutning sker från gruppen.

Att hon satt där ensam utan vänner kunde jag nästan känna som mobbning men enligt Olweus 

och Pikas handlade det inte om mobbning. Det utfördes inga negativa handlingar, inget 

gruppvåld, däremot en uteslutning från de övriga i klassen. Men inget medvetet, hon hade 

bara inga vänner.
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Problemställning

Mobbning är ett utbrett och stort socialt fenomen som får många människor att må både 

psykiskt och fysiskt dåligt. Mobbning finns överallt, kan drabba vem som helst när som helst 

och har alltid funnits. Ett problem med den tidigare forskning som är gjord har varit att 

resultaten har sett olika ut. Detta för att mobbning är svårt att definiera, beroende på hur 

definitionen av mobbning har lagts fram har resultaten blivit olika (http://www.bra.se, 14 

oktober 2005). Ett annat problem har varit att det inte funnits någon bestämd tid för hur länge 

en kränkande handling skall ha pågått innan det är mobbning. 

I denna undersökning vill jag fokusera på den kommunikation som sker mellan barnen och 

ungdomarna då de diskuterar mobbning, har åsikter om mobbning och då de reflekterar kring 

mobbning. Jag är inte intresserad av kommunikationen i sig hur den fungerar och utvecklas, 

utan i stället mer innehållet, den text som utvecklas, det budskap som skickas. Barnen och 

ungdomarna utvecklar då en egen definition av mobbningsbegreppet. Det som är intressant att 

studera är hur de diskuterar om de erfarenheter de har om mobbning, sätt att beskriva och 

diskutera mobbning. Genom att läsa den text som utvecklas hoppas jag kunna förstå deras 

perspektiv bättre och på så sätt kunna förstå mobbning utifrån deras tankar. Det som också är 

intressant är att de skriver för varandra, barn och ungdomar i mellan, en kommunikation som 

till stor del sker utanför vuxenvärlden.

Genom att studera deras diskussioner och det de skriver hoppas jag kunna förstå mobbningen 

utifrån ett annorlunda och nytt perspektiv, då någon lämnar ett budskap som fångas upp av 

någon annan som sedan ger ett svar tillbaka. Men även då kommunikation sker enkelriktat, 

dvs. någon lämnar ett budskap till allmänheten men då det inte finns någon möjlighet att ge 

svar tillbaka. Detta kommer jag att titta närmare på i dagboksinlägg som jag kommer att 

redogöra mer om längre fram. 

Mitt fokus i denna undersökning är att försöka förstå mobbningen som finns genom att tolka 

texter som barn och ungdomar har skrivit, genom att analysera de diskussioner som sker 

mellan dem och de texter som de lämnar ifrån sig samt hur de ser på mobbning utifrån deras 

erfarenheter.
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Mycket av den tidigare forskning som är gjord är resultat av studier som oftast skett genom 

intervjuer, gruppintervjuer, enkäter och observationer. Genom att studera frivilligt skrivna 

texter på en ”ungdomscommunity” på Internet hoppas jag kunna framhäva ett nytt synsätt på 

mobbningen. Eftersom texterna är frivilligt skrivna då barnen och ungdomarna känt att de 

velat dela med sig av sina erfarenheter och sitt sätt att se på mobbning så kan ett nytt 

perspektiv fångas upp. Det är deras formuleringar och deras sätt att beskriva mobbningen, det 

är ingen forskare som ber dem att förklara vad mobbning är eller ber dem berätta hur det var 

när de var mobbade. Genom att studera barnen och ungdomarnas texter på avstånd utan att 

komma i direktkontakt med dem som mycket tidigare forskning bygger på så framställs 

barnen och ungdomarnas perspektiv genom att de delar med sig av det som de vill förmedla. 

Med att hålla avstånd menar jag att jag inte ingår i den process som sker då de skriver sina 

texter utan jag håller mig mer som en observatör och påverkar inte det som skrivs i texterna 

exempelvis genom att ställa ledande frågor.

Det är viktigt att se mobbning ur ett barn- och ungdomsperspektiv för att få en ökad förståelse 

för vad mobbning innebär. Mobbing kan ses som ett samspel där en eller flera mobbar en eller 

flera personer (http://www.forskning.se, 14 oktober 2005) så är det viktigt att belysa båda 

sidorna sett ur deras perspektiv för att få en helhetsbild av mobbning. Mobbning kan även 

beskrivas som ett spel om inflytande och makt där spelreglerna skapar mobbning i det sociala 

samspelet.

Min tanke är att jag ska hålla mig på avstånd och studera det som barnen och ungdomarna vill 

förmedla till någon som inte är en forskare, kurator, psykolog eller förälder, detta gör jag 

genom att aldrig komma i kontakt med barnen och ungdomarna utan i stället bara läsa de 

texter som de lämnar ifrån sig. Det som jag vill komma åt är deras synsätt då de delar med sig 

till andra barn och ungdomar i liknande situation, eller förmedlar ett budskap genom sina 

texter till människor att mobbning inte är bra. Min förhoppning är att denna annorlunda metod 

skall kunna framhäva ett nytt synsätt som kan vara svårare att fånga upp genom enkäter, 

intervjuer eller observationer. Detta genom att det blir som ett öppet forum där de kan skriva 

vad de vill utan att de styrs av frågor, och att jag inte blir som en person som studerar dem 

utan att jag är som vilken person som helst i ”community”.
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Genom Internet kan barnen och ungdomarna rimligen känna en viss anonymitet och vågar, 

vill och kan på ett lättare sätt beskriva med egna ord hur de känner. Exempelvis kan man 

tänka sig att det inte lätt för ett barn att berätta för en forskare i en intervju om hur det är att 

vara mobbad om han/hon är det, detta för att personen då är i en mycket utsatt situation 

(Wallén, G, 1996). Genom en studie av mobbning gjord på intervjuer finns det också en risk 

att barnen och ungdomarna svarar som de tror att forskaren vill ha svaren. Men genom att 

istället belysa hur barnen och ungdomarna ser på mobbning genom att studera texterna utifrån 

står jag utanför processen, dvs. den kommunikation som sker mellan dem.

Att använda sig av Internet för att tolka texter som barn och ungdomar har skrivit är som jag 

tidigare nämnt ett annorlunda sätt att samla in data på för att kunna få fram ett resultat. 

Samtidigt som tekniken utvecklas uppstår det också nya metoder för att utföra ett 

forskningsarbete på. Det är då viktigt att ta tillvara på de nya möjligheterna som uppstår så 

nya perspektiv kan belysas och att eventuellt nya resultat kan redovisas.
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Syfte

Att förstå fenomenet mobbning bland barn och ungdomar i skolåldern. Denna förståelse 

kommer jag att söka genom att undersöka barn och ungdomars texter på Internet då de 

diskuterar om mobbning med varandra. Att undersöka hur de beskriver mobbning, både då de 

beskriver sina erfarenheter av mobbning men också då de lämnar åsikter samt då de 

reflekterar kring mobbning med varandra.

Frågeställningar

Hur beskriver barnen och ungdomarna vad mobbning är i texterna genom direkta upplevelser, 

åsikter och då de reflekterar kring mobbning?

Hur skiljer sig mobbarens och den mobbades beskrivningar åt?

Finns det några speciella faktorer som barnen och ungdomarna lyfter fram i texterna som 

känns viktiga för dem att diskutera kring? 

Tidigare forskning

Definition av mobbning

Dan Olweus (1994) som är professor i psykologi och har forskat mycket kring mobbning

definierar mobbningsbegreppet som: Det är mobbning när en eller flera individer, upprepade 

gånger och över tid blir utsatta för negativa handlingar från en eller flera individer.”  Han 

menar även att både fysiska, psykiska och verbala negativa handlingar är mobbning.

Anatol Pikas (1989), som är docent inom pedagogik och psykologisk pedagogik har en 

mycket kort definition på vad mobbning är, ”mobbning är gruppvåld.”  Han har utgått från 

Peter-Paul Heinemanns (1993) skildring att mobbning är en grupps angrepp på en enskild. 

Pikas menar också att det är viktigt att hålla isär gruppvåld och vanligt våld då det sker mellan 

två personer. Skulle ordet mobbning användas till det också så skulle begreppet mobbning 

snabbt slitas ut och snart börja användas till allt negativt beteende mellan människor.

När han utvecklar resonemanget bli definitionen av mobbning (Pikas, A, 1989, s.42): 
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” medvetna, icke-legitima fysiska eller psykiska angrepp och/eller uteslutningar ur 

gemenskapen som riktas mot en enskild individ i underläge av en grupp vars medlemmar 

förstärker varandras beteende i interaktion.”

När två jämnstarka personer både fysiskt och psykiskt konfronteras i en situation anses inte 

detta som mobbning (Skolan - en arena för mobbning, www.skolverket.se, 3 november 2005). 

För mobbning skall kunna ske krävs att den ena parten är i underläge för den andra, då en 

person inte kan skydda sig mot de indirekta eller direkta attacker som sker föreligger 

mobbning. 

Förekomst av mobbning

Mobbning kan förekomma i alla åldersgrupper och överallt såsom i skolan, på fritidsgården 

och på idrottsplatsen. Omkring 50 – 75 % förekommer i samband med skolan, på raster, i 

korridorer, i klassrum m.m. Gunilla O. Björk (1999) som är specialist i klinisk och 

pedagogisk psykologi menar att mobbning uppstår i de zoner där osäkerheten är stor, men där 

mobbaren känner sig säker. 

Enligt den senaste undersökning som gjordes 2001/02 då skolungdomar i klass nio fick frågan 

”Hur ofta har du blivit mobbad i skolan under den senaste månaden” så svarade 14 % att de 

hade blivit utsatta för mobbning (http://www.fhi.se, 20 oktober 2005). Undersökningen visar 

även att mobbning bland barn och ungdomar ökar och att killar är mer inblandade i mobbning 

än tjejer. Undersökningen visar att det oftare är killar som mobbar men även att offret oftast 

också är en kille (http://www.fhi.se, 20 oktober 2005). Det svåra med mobbning är att det är 

mycket svårt att mäta i omfattning för det är ett stort mörkertal där ungdomarna inte erkänner 

att de mobbar eller är mobbade.

Anatol Pikas (1989) menar att det finns ingen undersökning som kan beskriva förekomsten av 

mobbning. Detta för att det beror mycket på vad forskaren menar med mobbning, hur och 

vilka frågor som ställts i undersökningen. Han menar att små ord har olika innebörd och 

påverkar resultaten i stor utsträckning beroende på hur de framställs i frågorna. 
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Mobbningsbeteende

Dan Olweus beskriver två olika sorters mobbning (1999), direkt mobbning och indirekt 

mobbning. Han menar att direkt mobbning är hot, sparkar, slag, skällsord och kränkande 

kommentarer medan indirekt mobbning är utfrysning, att en eller flera personer blir utanför 

gruppen och att det pratas bakom ryggen på personen/personerna. Detta är ännu en anledning

till varför mörkertalet är så stort, den indirekta mobbningen är svår att upptäcka.

Han hävdar att oftast är det killar som utför direkt mobbning medan tjejer i större utsträckning 

använder indirekt mobbning. Den indirekta mobbningen är svårare att upptäcka för någon 

utifrån på grund av att det oftast utförs i tysthet. Därför uppmärksammas inte den indirekta 

mobbningen på samma sätt som den direkta mobbningen i media och i forskning.

Rachel Simmons (2002) har gjort närmare undersökningar på den indirekta mobbningen som 

oftast sker bland tjejer. Hon menar att det är kulturen som styr till stor del att tjejer väljer den 

psykologiska vägen i stället för den mer fysiska vägen då de skall utföra en 

mobbningshandling. Med detta menar hon att det finns normer som säger att tjejer inte skall 

slåss utan det gör bara killar. I sina undersökningar träffade Rachel Simmons på många tjejer 

som önskar att de hade fötts till killar. De menar att om de vore killar skulle de kunna ta ett 

par smällar och sen skulle det vara över för en stund, medan den indirekta mobbningen pågår 

på ett annat sätt hela tiden. De skvaller och utfrysningar som finns i en grupp blir inte bättre 

utan tar mycket hårt psykiskt på den mobbade. Simmons (2002) menar också att det tjejer gör 

genom att använda indirekt mobbning är att lura omgivningen genom att välja en annan väg 

än den direkta mobbningen. På ett mycket enkelt sätt kan exempelvis en mobbare hälla ut ett 

glas saft över den mobbades böcker och sedan säga; hoppsan, förlåt mig. För en lärare kan 

denna situation se ut som en olyckshändelse, men både mobbaren och den mobbade vet att det 

egentligen handlar om ett spel som kallas mobbning. Därför är denna sorts mobbning mycket 

svår att få grepp om för människor utanför det samspel som sker.

Mobbning kan ses som ett samspel där det finns en eller fler mobbare som mobbar en eller 

flera personer. Detta samspel är många gånger mycket komplicerat (Larsson, E, 2000), så 

komplicerat att det kan vara svårt för en person utifrån att se att det finns mobbning i gruppen. 
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De negativa beteende som många gånger förekommer är så pass vanliga att de kan ses som 

normala. Men för att kunna tyda de negativa beteende som skall räknas som mobbning, måste 

personen utifrån både våga och vilja se.

Många forskare håller med Olweus att det finns mycket aggressivitet inom mobbarna, men att 

det då främst gäller killar. Men det finns en del forskare bland annat Rachel Simmons (2002) 

som menar att tjejer som mobbar besitter minst lika mycket aggressivitet, många gånger även 

mer än hos killarna. Det hon menar är att de i stället till skillnad från killarna som ofta 

använder sig av direkt mobbning har sitt starka vapen i att förstöra och manipulera relationer. 

Genom att skapa allianser med stora grupper mot en person blir det ett starkt och effektivt 

vapen i mobbningen. På detta sätt kan de då få utlopp för den aggressivitet som finns genom 

att sedan använda indirekt mobbning mot offret. 

Orsaker till mobbning

Dan Olweus menar (1999) att mobbning inte har något stort samband med att en person eller 

grupp har en yttre avvikelse. Han beskriver detta på följande vis: ”Elever blir vanligen inte, 

eller i mycket mindre utsträckning än man tror, offer för mobbning på grund av yttre 

avvikelser, såsom fetma, rött hår, glasögon, annorlunda dialekt eller annorlunda kläder.” 

(Olweus, D 1999, s. 15)  Han menar att personliga egenskaper och reaktionsmönster i stället 

kan ha en större betydelse, både fysisk och psykisk svaghet kan vara avgörande för att en 

person blir ”utvald” till mobbningsoffer.

Anatol Pikas (1989) är kritisk till Dan Olweus förklaringsmodell. Han menar att yttre 

avvikelse kan ha en större betydelse i mobbningssammanhang. Han säger också att eleverna 

själva oftast tar upp yttre avvikelse som en förklaring till mobbning.

Mobbningen skapas inte av några avvikelser alls i sig menar Heinemann (1993) så länge den 

som avviker har något att sätta i mot. Han menar att en självsäker kille som kan försvara sig 

mot attackerna inte blir mobbad, då mobbarna märker detta så avtar intresset av att mobba 

honom.
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Det finns en modell för hur mobbning uppstår som Anatol Pikas (1989) anser fungerar som en 

förklaringsmodell. I första steget testas kompisar genom små retningar och påstående som 

egentligen inte anses som mobbning utan att det sker mest på skoj. Dock brukar de som 

avviker från de övriga testas mer. De här testerna sker för att kontrollera gruppens interna 

styrkeförhållande. Men om en person skulle ”sticka upp” i en speciell situation då han känner 

sig säker så blir reaktionen annorlunda mot vad den brukar vara. Mycket snart återkommer ett 

nytt test för att se om han stod för uppstickningen tidigare. Där kan mobbningsprocessen sätta 

i gång. Men för mobbningen skall starta krävs två andra steg, ”fiendebild” och ”förstärkning”. 

Med fiendebild menar han att antingen skall personen befinna sig på den ”onda sida”, som 

kanske egentligen är den goda sidan. Men sådana uppdelningar sker oftast helt omedvetet. 

Eller att personen verkligen ses som ett hot mot gruppen, exempelvis genom att personen har

tänkt att skvallra eller att personen själv attackerar eller provocerar gruppen. Det tredje steget 

är ”förstärkning”, att det finns ett stöd från de övriga medlemmarna i gruppen. Att de 

verkligen hör ihop, så det kan bli ”vi mot dem”, som i verkligheten kanske blir ”vi mot 

honom”. 

Pikas (1989) menar att de tre stegen i olika kombinationer kan skapa mobbning. Dock menar 

han att mobbning skapas inte endast av steg 1 och 2 utan det måste alltid finnas en 

förstärkning i gruppen.

Precis som många andra forskare inom mobbning anser Peter-Paul Heinemann (1993) att 

mobbare besitter en viss ilska och aggressivitet. Han förklarar då att gruppen med mobbare 

behöver ha utlopp för den aggressivitet som finns, då väljer de ut den person som har minst 

social status. Gärna en person som har en personlighet som ifrågasätts så mycket av 

omgivningen att personen själv ifrågasätter sin personlighet.

Författaren, psykologen och psykoterapeuten Zelma Fors (1995) beskriver i sin bok makt, 

maktlöshet, mobbning att det många gånger är så att det är den mobbade som får skulden för 

att hon eller han är mobbad. Exempelvis för att hon är så omogen, hon klär sig inte som de 

andra och hon sköter inte sin hygien.
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Gunilla O. Björk (1999) beskriver att den grundläggande orsaken till att mobbning uppstår är 

att det ständigt pågår ett spel, detta spel handlar om makt. Spelledaren, d.v.s. den som är 

störst, vågar och kan bestämmer reglerna i spelet. Reglerna skall efterföljas och bryter någon 

mot dem så finns det en risk att mobbning uppstår. Hon menar att detta är en förklaring till 

varför det är så vanligt att nya elever i skolor blir mobbade när de kommer dit. De känner inte 

till spelreglerna och kan därför inte följa dem. Att mobbningsprocessen fortsätter och inte tar 

slut handlar om att makt är något som kan försvinna och förändras om inte maktbalansen hålls 

på ett visst stadium. Genom att mobbningen fortsätter utvecklas makten och 

handlingsutrymmet.

Vem är angripare och vem är offer?

Olweus (1994) beskriver mobbaren som en person som har ett aggressivt beteende och även 

har en viss fysisk styrka. Han menar även att mobbaren oftast inte är som exempelvis lärare 

tror, de tro att mobbare är osäkra inombords och att det ofta bli en bortförklaring till 

mobbarens beteende. Och att detta skulle kunna utveckla mobbningen istället för att stoppa 

den om för stor hänsyn och för mycket förhandlingar sker. Mobbare är i stället ganska 

självsäkra, vill dominera och kan finna ett rent nöje med att mobba anser Olweus. Han menar 

också att de oftast inte har så många vänner men att det ändå är de som oftast har lättare för 

att umgås med vuxna människor. Mobbare är ofta mycket hetsiga och impulsiva och framstår 

ofta som tuffa av omgivningen.

Han beskriver den mobbade som en person som inte har den fysiska styrkan (och gillar då inte 

att slåss) och som en ängslig person som är försiktig och inte kan hävda sig. Sådana personer 

kan ha lätt för att gråta om någon säger något elakt, detta kan vara en orsak till att 

mobbningen spinner igång. De har oftast dåligt självförtroende och är mycket osäkra 

inombords.

Olweus (1999) vill även framhäva att det finns en annan sorts mobbningsoffer, ”det 

provocerande mobboffret”. De vill oftast ge igen och kan vara provocerande tillbaka. De 

kännetecknas som besvärliga, högljudda, omogna, okoncentrerade, klumpiga och rastlösa. De 

har oftast svårt att komma överens även med lärare och vuxna på grund av sitt beteende.
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Gunilla O. Björk (1999) anser att mobbaren är en person som vet hur han/hon skall utnyttja 

situationer till sin egen fördel, exempelvis genom att kunna utläsa var osäkerheten är stor. 

Mobbaren är även skicklig som spelledare, han/hon kan skapa nya regler som skall gälla, men 

även snabbt ändra gamla regler till sin fördel. Genom detta spel kan personen se vilka som är 

på dennes sida och kan då välja ut en svag nämnare i sammanhanget till offer. 

Många som mobbar har en positiv attityd till våld och har svåra hemförhållanden där det ofta 

används fysiskt våld. Även depressioner och aggressivitet hos mobbare är mycket vanligt 

(Slee, 1995).

Gunilla O. Björk (1999) beskriver mobbningsoffret som en person som har svårt att skapa 

sociala relationer på grund av att mobbaren har skapat så stort handlingsutrymme att det inte 

finns någon möjlighet att kunna skapa nya relationer.

Precis som Gunilla O. Björk så säger även Olweus (1999) att mobbning ofta förekommer i 

grupp och att det ofta är en person som har makten och styr spelet i mobbningen. Gruppen 

innefattar nästan alltid även passiva medlemmar, som är minst lika mycket inblandade som 

ledaren i gruppen. De passiva är oftast bara med men mobbar egentligen inte så mycket 

själva. De är oftast ängsliga inom sig, inte speciellt självsäkra och anledningen till att de 

medverkar i mobbningen brukar vara att de ser upp till ledaren och får den trygghet som de 

annars inte haft genom att vara ansluten till gruppen. 

Ambjörnsson (2004) kom i sin avhandling fram till att inom grupper förekommer speciella 

normer och värderingar som gruppen har gemensamt. Genom att inte följa normerna eller 

genom att inte ha samma värderingar som övriga gruppen så skapas ett utanförskap.

När barn och ungdomar växer upp försöker de finna en identitet, de utvecklas mer och mer 

och snart är de vuxna. I detta stadium är de mycket känsliga och vill inte ”sticka ut” för 

mycket, därför kan det många gånger vara skönt att söka skydd hos en grupp. I denna grupp 

blir barnet eller ungdomen en mer anonym person och får stöd och hjälp av de övriga i 

gruppen (Heinemann, P-P, 1993). En grupp innebär enorm styrka på alla sätt, fysiskt, 
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psykiskt, mentalt och det skapas en gemenskap. Det som är mycket negativt med en grupp 

som mobbar någon är grupptrycket. En ensam person har mycket svårt att säga till en hel 

grupp att sluta mobba en ensam person. Det krävs makt, självsäkerhet och ingen rädsla för att 

våga stå upp mot de andra. Och om inte den tillräckliga makten över de andra finns kan detta 

utmynna i att personen själv bli utfryst och mobbad.

Så påverkar mobbningen offret

Mobbning handlar mycket om skam (Björk, G-O, 1999), en skam att vara mobbad. Det finns 

en viss tabu med mobbning och det är många som aldrig vågar berätta för lärare och föräldrar 

om att de är mobbade. En rädsla infinner sig även hos den mobbade, en rädsla att inte våga 

berätta för då skulle allt bli mycket värre. Det är mycket vanligt att de som är mobbade ger 

skulden till sig själva att de är mobbade, ”jag förtjänar denna behandling, jag är ändå inte värd 

någonting”. De hamnar då i ett stadium där de nervärderar sig själva och får dåligt 

självförtroende. Det är då vanligt att de söker sig till andra människor som också är mobbade 

och utstötta, där de kan känna att de har något gemensamt.

Självmordstankar är fem gånger vanligare hos de barn och ungdomar som är mobbade jämfört 

med barn och ungdomar som inte är mobbade (http://www.bra.se, 14 oktober 2005). 

Mobbningen skapar en låg självkänsla där mobbningen gör att de känner sig värdelösa och 

många kan inte finna livsgnistan till att vilja leva. Många barn och ungdomar blir så mycket 

mobbade att de till slut inte ser sig själva som något annat än mobbningsoffer, de kan känna 

sig misslyckade och oattraktiva, att de är så fula och meningslösa att ingen vill umgås med 

dem. 

Zelma Fors (1995) beskriver att många som är mobbade försöker med olika strategier för att 

komma ur mobbningen. Exempelvis genom att inte bry sig, skoja tillbaka, hämta äldre 

kompisar till uppbackning, slå eller retas tillbaka, prata med låtsas kompisar och gömma sig. 

Hon menar att så olika strategier tar på personligheten, att ingen människa kan må bra av att 

behöva spela de här olika rollerna för att komma undan mobbningen. Även flytt från skolor, 

byte av klass eller bli hemskickad tar på personligheten, det är ett sätt att bli av med 
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mobbningen men om mobbning uppstår på de nya ställena blir det ständigt nya klasser att 

komma till. Och att stanna hemma påverkar deras skolarbete.

Det finns vissa studier som visar att det i bland inte hjälper att byta miljö, exempelvis genom 

att byta skola eller klass (Skolan - en arena för mobbning, www.skolverket.se, 3 november 

2005). Att mobbningen återkommer i den nya miljön också, vilket kan betyda att många barn 

och ungdomar genom hela sin skoltid bli utsatta för övergrepp.

Leymann (1986) har i sina undersökningar presenterat fem olika punkter hur ett 

mobbningsoffer kan påverkas negativt av mobbning.

 Personen kan få svårt med att vara öppen i sin kommunikation, exempelvis att våga 

prata med andra om sina problem.

 Kan få svårt att behålla de sociala relationer som hon/han haft tidigare. På detta sätt 

hamnar personen utanför gemenskapen.

 Personen kan känna sig ständigt hånad och förlöjligad, vilket medför en svårighet att 

behålla sin personlighet.

 Får svårigheter att sköta sitt liv, exempelvis att klara av skolan utan skolk och 

misslyckade provskrivningar.

 Många får psykosomatiska problem, exempelvis ont i magen, huvudet eller värk på 

annat ställe. 

Jag har i detta avsnitt tagit upp att det inte finns någon bestämd definition på vad mobbning 

innebär, alla forskare har en egen definition. Däremot är det många som använder sig av Dan 

Olweus definition. Jag har även tagit upp i ett avsnitt lite om förekomsten av mobbning. Men 

som Anatol Pikas menar så finns det så många olika resultat som kommit fram i skilda 

undersökningar på grund av definitionsvariationer, sätt att framställa frågorna men också att 

det finns ett stort mörkertal bakom mobbningen. Men som jag ser det så spelar procentsiffran 

mindre roll i samanhanget. 

Mobbning är ett stort problem som förekommer överallt och i alla åldrar. Jag har även gått 

igenom de olika mobbningsbeteende som brukar tas upp inom forskning om mobbning. Och i 
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ett avsnitt har jag visat de orsaker som kan skapa mobbning. Forskare har olika tankesätt och 

åsikter om vad som egentligen skapar mobbning. En hel del generella faktorer tas upp men 

när det gäller mobbning går det inte att förutse vilka som kommer att bli mobbade på grund 

av han/hon exempelvis avviker med att vara tjock och har glasögon. Utan mobbning verkar 

vara mycket mer komplicerat än så. I det följande avsnittet tog jag upp hur den ”typiska” 

mobbaren och offret är och hur de fungerar. I det sista avsnittet har jag tagit upp hur den 

utsatta påverkas av mobbningen. I detta avsnitt är forskarna mer eniga vilket har sin 

förklaring i att det ganska lätt går att se hur ett offer påverkats negativt efter många års 

mobbning.

Genom att har redovisat den tidigare forskning som finns kring mobbning går det jämföra och 

se skillnader och likheter med barnen och ungdomarnas synsätt. Jag kommer att utgå från 

deras beskrivningar av sina erfarenheter och då de funderat kring vad mobbning är. Att se hur 

den mobbning som de var utsatta för eller utsatte någon för startade, utvecklades och vad som 

sedan hänt. Hur de inblandade påverkats av den mobbning som de varit utsatta för.
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Teoretiska utgångspunkter

De teorier som jag använt mig av som jag har haft både som en inspirationskälla och som 

teoretisk studsmatta i min analys har jag hämtat ur socialpsykologin (Angelöw, B & Jonasson, 

T, 2000). Att det är socialpsykologin som jag utgått från känns helt naturligt då det handlar 

om samspel och förhållanden mellan individ och samhälle. Med samspel menar jag då 

samspelet mellan människors känslor, tankar, beteende i relation till samhället. För att vara 

tydlig så skall jag förklara samhälle också. Det kan vara människor, ensamma eller i grupp 

men det kan också röra sig om mer materiella saker, exempelvis miljön, byggnader och 

produkter. Med samhälle menas också de institutioner som finns, varpå skolan är en aktuell 

institution då mobbning bland barn och ungdomar diskuteras. 

Socialpsykologin syftar mycket till att förklara beteende hos människor. För att kunna göra 

det är det viktigt att förstå hur människor fungerar tillsammans. Hur olika interaktioner sker 

dem i mellan, hur grupper fungerar, hur normer och värderingar kommer till, hur människor 

kommunicerar och på vilket sätt människan har en roll att leva upp till.

Symbolisk interaktionism

Denna teori eller synsätt är speciellt lämplig vid analys av den sociala verkligheten. Teorin 

kan ses som ett verktyg för att försöka förstå verkligheten (Trost, J & Levin, I, 1999). Teorin 

lämpar sig bra då man skall försöka förstå människors olika relationer och deras beteende och 

vilken inverkan relationer kan har på beteendet.

Den symboliska interaktionismen har fått en del kritik under åren. Denna kritik har kommit 

till på grund av att den symboliska interaktionismen inte innefattar faktorer som makt och 

sociala strukturer hur detta påverkar de handlingsmöjligheter som människan har (Giddens, 

A, 2003). Kritikerna menar att makt kan varierar beroende på vilken individ som befinner sig 

i vilken situation och att den symboliska interaktionismen glömmer bort faktorer som klass 

och kön.

Georg Herbert Mead (Angelöw, B & Jonasson, T, 2000) är den person som förknippas mest 

med symbolisk interaktionism. Hans stora fråga som han forskade i fram till sin död 1931 var 
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hur ”mind” och ”self” utvecklas och uppstår, d.v.s. medvetandet och ”JAGET”. Han svar på 

sin fråga blev att medvetandet och JAGET utvecklas och förändras då människor samspelar 

med varandra och att även samhället påverkar hur utvecklingen blir. Beroende på hur 

personens historia och erfarenhet ser ut utvecklas JAGET. JAGET kan beskrivas som något 

själsligt som människan har inom sig, något som bestämmer vad du skall göra och vad du kan 

känna dig tvungen att göra. Dock begränsas JAGET av medvetandet där moral, etik och 

värderingar finns.

Symbolisk interaktionism handlar om olika processer som pågår mellan människor, de här 

processerna skapar sedan ett beteende. Människan lär sig mer och mer hur hon skall bete sig i 

olika situationer och hur hon fungerar socialt. Inom symbolisk interaktionism finns fem stenar 

som är viktiga för att förstå innebörden av teorin. De olika stenarna är definitionen av 

situationen, social interaktion, symboler, tonvikt på aktivitet och nuet.

Definitionen av situationen

Med definition av situation menas att alla människor kan tolka situationer på olika vis. Och 

beroende på hur man tolkar så beter människan sig därefter. Exempelvis då du misstänker att 

din chef är sur på dig för du inte har skött arbetet tillräckligt bra. Du börjar då bete dig på ett 

speciellt sätt, hur du gör är helt individuellt, kanske väljer du att inte bete dig på något 

speciellt sätt men då är det ändå en process som hänt då du valt att inte göra något speciellt. 

Hela tiden pågår en definition av situationen, så upptäcker du att chefen inte alls är sur då kan 

du i stället bete dig på ett annat sätt. Verkligheten ser ut på olika sätt beroende på hur du 

tolkar, exempelvis om tio personer i ett rum sätter sig på ett litet bord varje gång de skall se på 

tv och kallar bordet för stol, då skulle man rent objektivt kunna säga att det faktiskt är en stol 

och inte ett bord. I alla fall skulle alla bete sig därefter, eftersom situationen ser ut sådan att 

här använder de bordet som stol (Trost, J & Levin, I, 1999). Detta var ett mycket extremt 

exempel för att förtydliga vad det innebär.

Många gånger använder vi människor oss av ”jag gör så då gör han så”, exempelvis då någon 

säger god morgon med ett leende, då förväntar sig personen ett god morgon tillbaka. Men 
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skulle inte detta ske så beter sig personen på ett speciellt sätt ut ifrån situationen, i detta fall 

skulle han snabbt kunna bli sur. 

Social interaktion

Människan interagerar1 hela tiden genom att tala, röra kroppen på ett bestämt sätt och att 

utföra gester och mimik. Även en person som bara sitter ner och gör ingenting i en social 

situation interagerar genom att lämna att budskap att han gör ingenting till dem runt omkring. 

(Trost, J & Levin, I, 1999). Även då man är tyst och tänker så håller vi på med en social 

interaktion, vi talar med oss själva. Detta kan ske både medvetet och omedvetet. Inom 

människan skapas en föreställningsvärld som hela tiden förändras, detta efter erfarenhet och 

hur definitionen av situationen ser ut.

Symboler 

För att en social interaktion skall kunna ske mellan två människor måste båda parterna känna 

till symbolerna som finns med i situationen. Symboler kan vara allt från en ros, ett ord, en 

gest eller någon mimik som personen gör i situationen. Vet inte båda parterna vad innebörden 

av symbolen innebär så kan interaktionen bli missförstådd och misslyckad (Trost, J & Levin, 

I, 1999). I vissa situationer behöver inte personen veta vad symbolen betyder helt och hållet, 

huvudsaken är att han har sin egen uppfattning om vad ordet betyder. Ett bra exempel är ordet 

familj, alla tror de vet vad en familj är. Ändå säger en del att en familj är mamma, pappa och 

systern, medan en annan person säger att det är mamma, pappa, systern, katten, mormor och 

morfar. Alltså menar vi inte samma sak fast vi tror det. Symboler skapas många gånger ur 

situationen och kan många gånger vara självklara i andra situationer kan symbolerna 

missuppfattas. Jag ska visa detta med två exempel. Om en mormor ger tvåhundra kronor till 

sitt barnbarn så förstår barnbarnet att hon gör det för hon vill vara snäll, inte för att mormor 

tror att barnbarnet är fattigt. Men om en person under ett seminarium börjar gäspa, då kan 

talaren uppfatta detta som om personen tycker det är tråkigt. Men i själva verket var kanske 

personen bara uppe för länge kvällen innan.

                                                
1 Kommer från interaktion och innebär samverkan, samspel; process där grupper eller individer genom sitt 
handlande ömsesidigt påverkar varandra (http://www.ne.se).
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Aktivitet

Med aktivitet menas att människan hela tiden är aktiv och beter sig, hur detta sker beror på 

många faktorer. Människan är föränderlig genom de ständiga processer som han aktivt 

medverkar i. Med detta menas att en person inte är dum utan han beter sig bara dumt (Trost, J 

& Levin, I, 1999). Det är en stor skillnad, är en människa dum så är han det hela tiden och det 

går inte att förändra men eftersom människan är föränderlig och det bara är ett beteende så är 

det något personen kan bli av med. För att förstå hur en människa kommer att handla i en viss 

situation måste vi förstå hur han uppfattar symbolerna och hur han definiera situationen. Detta 

kan vara svårt om vi inte känner till hur processen har sett ut tidigare och vilka förändringar 

som har skett. Det går inte att bedöma en människas nästa drag genom att titta i hans historia 

men det kan vara en hjälp på vägen. Människans handlande styrs även av normer som han har 

lärt in genom sin socialisationsprocess. Att han inte kan äta Corn flakes och saft i samma 

tallrik är ett exempel. Men människans handlande styrs även av andra människors 

förväntningar, gästerna på ett kalas förväntar sig att alla skall vara lugna och sansade då 

middagen serveras. De förväntar sig inte att en av gästerna helt plötsligt skall hoppa upp på 

bordet bland tallrikarna och sjunga en gammal låt samtidigt som han tar av sig skjortan.

Nuet

Alla finns i nuet och alla handlar i nuet men kan aldrig hoppa ner i samma flod två gånger för 

då finns där annat vatten. Egentligen byggs människans beteende till stor del på hans historia 

och hur han kanske hade det som barn. Men det är viktigt att inte dra en gräns rakt över och 

säga att en persons konstiga beteende är en produkt av hans dåliga uppfostran, för människan 

förändras precis som floden. Men många gånger kan det även vara så att människan vet hur 

han inte skall bete sig på grund av sin erfarenhet (Trost, J & Levin, I, 1999). Beteendet 

påverkas även av de värderingar som han har och värderingar är oftast något som uppbyggts 

under lång tid. Men även om värderingarna är negativa så är dem precis som människan 

ständigt i förändring.

Att avvika från de andra

Mobbning säger Anatol Pikas (1989) och Dan Olweus (1999) kan uppstå till viss del på grund 

av någon form av avvikelse från de andra, Pikas är mer inne på de yttre avvikelserna än 



20

Olweus. Samtidigt menar de att det egentligen inte är offret som är avvikande utan snarare att 

de blir avvikande på grund av mobbingen. Det är en svårförstålig problematik, där jag anser 

att stämplingsteorin och stigma är relevanta teorier för att kunna förstå mobbning på detta 

plan.

Stigma

Erving Goffman beskriver i sin bok Stigma (2005) att en människa blir stigmatiserad på grund 

av någon form av egenskap eller drag som tydligt utmärker sig. Detta drag eller egenskap 

anses inte önskvärt av de andra i det sociala samspelet. Personer som blir stigmatiserade 

skapar ofta en negativ bild av sig själva som de gärna vill dölja. En människa som vill dölja 

sitt stigma utövar informationskontroll över sig själv, vilket innebär en ständig teater där 

personen ljuger, lever dubbelliv och försöker på alla sätt dölja sitt stigma.

Goffman menar i ”Att förstå vardagen”, (Trost, J & Levin, I, 1999) att alla människor ingår i 

en teater där den enskilda personen ensam står på scenen och gör ett framträdande. Personen 

vill göra ett framträdande som är accepterat av publiken. Detta kan medföra att personen 

måste spela en roll som just bara är en roll, personen kan känna sig tvingad att vara en person 

som han egentligen inte är.

Erving Goffman använder den dramaturgiska skolan för att förklara hur människor spelar en 

roll på scenen. Den dramaturgiska skolan (Goffman, 1998) är en del av den symboliska 

interaktionismen, då den symboliska interaktionismen förklarar hur människor samspelar, hur 

ett växelspel utförs mellan människor. Han beskriver en scen där skådespelaren har en främre 

region och en bakre. I den främre spelar personen som han tror att alla vill att han skall vara. I 

den bakre regionen kan personen återgå till sitt rätta jag.

Stämpling

Stämplingsteorin (Angelöw, B & Jonasson, T, 2000) utgår från att de som har makten 

bestämmer reglerna och normerna som skall gälla. De som inte efterföljer reglerna och 

normerna utses av dem med makten som avvikare. Teorin menar att den som från början inte 

är en avvikare kan genom en process blir mer och mer avvikande. Till slut är det inte bara de 



21

runt om kring personen som anser att han är en avvikare utan även personen själv har en 

uppfattning om att han är en avvikare. Och känner då att det finns förväntningar på honom att 

han skall utföra avvikande handlingar och att han skall vara på ett speciellt sätt. 

Det som är viktigt då stämplingsteorin kommer in i bilden är inte varför vissa utför avvikande 

handlingar utan det är mer intressant vad som gör att personens handlingar räknas som 

avvikande då den eller de som har makten bestämmer vad som är avvikande. 

Roller och gruppen

Alla har en roll i ett samspel där förväntningar, tolkningar och beteende spelar roll hur 

relationen fungerar (Payne, M, 2002). Beteende styrs mycket av andras förväntningar på den 

rollen som en person har då varje människa har många olika roller som de måste vara. 

Exempelvis pappa, jobbar som lärare och är fotbollstränare. Han befinner sig på olika 

positionerna och då finns det olika förväntningar på honom. Det kan hända att då 

förväntningar på en persons roll inte stämmer överens att det blir svårigheter för en relation 

att fungera. Exempelvis så finns det en traditionell syn på hur en familj skall se ut, det ska 

finnas en mamma, en pappa och ett eller fler barn. Men om ett homosexuellt par har ett barn 

tillsammans så kan människornas förväntningar i omgivningen göra att de har svårt att 

acceptera denna familj.

Många gånger så vill människor leva upp till de förväntningar som finns på dem, ibland 

medvetet och ibland omedvetet. Ju mer förväntningarna växer ju mer försöker han eller hon 

leva upp till dem, personen behöver inte direkt vara en person i en kompisgrupp utan det 

räcker med att en klass i en skola har vissa förväntningar på honom eller henne (Angelöw, B 

& Jonasson, T, 2000). Exempelvis en kille som alltid skojar och är allmänt busig, ju mer han 

gör det ju mer förväntar de andra sig att det skall hända något och det känner han och utför då 

sina handlingar därefter.

Ralph Linton (Trost, J & Levin, I, 1999) menar att alla har en position i gruppen och denna 

position har förväntningar på sig från de andra i gruppen. Detta gör att det skapas en process 

hos personen, denna process menar Linton är en roll. Denna process gör sedan att personen 
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beter sig på ett speciellt sätt i en given situation. Men det är inte bara gruppen som sänder 

förväntningar till medlemmarna i gruppen utan samhället har också förväntningar på alla 

människor. Exempelvis lagstiftningen, bibeln - guds ord men även normer och värderingar 

som finns i samhället som inte finns nerskrivna någonstans. Vad gällande normer, värderingar 

och ideologier så finns det många faktorer som påverkar. Exempelvis i en skola finns det 

värderingar, ens föräldrars värderingar, normer och ideologier och inte minst medias bild av 

hur en människa skall vara.

En vanlig första beskrivning av en grupp är: den uppstår, finns till, förändras och försvinner 

sedan. Att en grupp uppstår beror oftast på att medlemmarna i gruppen har något gemensamt, 

exempelvis samma intresse, samma åsikter eller att det bara är samma sorts människor.

För att en grupp skall kunna finnas till måste vissa faktorer vara uppfyllda (Angelöw, B & 

Jonasson, T, 2000). Normer, formella (nerskrivna) eller informella (inte nerskrivna) måste 

finnas för att gruppen skall veta vad som gäller och hur de skall bete sig. Alla måste ha en 

roll, både vilken roll en person skall visa gentemot ledaren i gruppen men även mot andra. 

Sedan finns det även en annan slags roll, exempelvis clownen i gruppen, den tysta och 

tjejtjusaren m.m. Gruppen behöver även en viss slags maktfördelning, någon hierarki där 

några har högre status än de andra. Det som även behövs är någon form av struktur på hur 

kommunikationen dem i mellan skall fungera. Och sist att det finns en vi-känsla mellan alla i 

gruppen, att de känner att de håller ihop.

En grupp som är tillräckligt sammansvetsade kan använda sig av grupptänkande (Angelöw, B 

& Jonasson, T, 2000) då ett beslut skall tas. Beslutet kan då kännas som osårbart, att det är 

rätt för ingen kan påverka gruppåsikten. Till slut bli det även grupptryck i gruppen och då 

vågar ingen säga att det är fel även om det är det. Det kan ses som om varje medlem i gruppen 

får en säkerhetslina, då ingen av medlemmarna står ensamma om beslutet utan det är ett 

beslut som lätt kan skyllas på gruppen.

I en grupp finns det alltid en eller flera som har mer makt än de andra då det alltid måste 

finnas någon form av maktfördelning i gruppen. Makt kan beskrivas som att en eller flera 

personer lyckas få andra människor med sig så deras åsikt, intressen, behov och mål blir 



23

tillfredsställda, genomförda eller tagna på allvar. Trots att det kanske finns motsättningar i 

gruppen så lyckas den eller de som har makten få igenom det de vill. 

Det kan i vissa fall vara svårt att förstå varför en grupp egentligen följer ledaren och lyder 

honom vad han än säger. Det kan vara så att de inte vill bli ovän med någon i gruppen eller 

genom att lyda kan någon form av belöning visa sig tids nog. Det kan också vara av ren vana, 

att det alltid varit han som bestämt så efter en lång tid är det inte ens något som någon tänker 

på. Eller att det finns normer som säger att man inte skall motsätta sig eller avvika från de 

andra, man skall inte heller bråka eller försätta sig i en konflikt, i stället är det enklare att 

stanna i gruppen och lyda den som bestämmer (Angelöw, B & Jonasson, T, 2000). Sedan är 

det även viktigt att komma ihåg att det finns ett grupptryck som är svårt att motstå för den 

enskilda individen.

Den eller de som har makten i en grupp kan styra de andra genom disciplin och kontroll, 

genom att systematiskt styra och ställa i gruppen. Makthavaren i gruppen har även en viss 

social kontroll, han kan styra personernas sätt att uppträda och sätt att bete sig på (Angelöw, B 

& Jonasson, T, 2000). Detta gör han genom att utnyttja de normer, värderingar och ideologier 

som har utvecklats i gruppen. Vilket ledaren i gruppen många gånger utformat själv.

Den som blir ledaren i en grupp har oftast något som de andra inte har vilket de andra kan se 

upp till. Exempelvis kan han vara äldre än de andra, ha mer erfarenhet, vara starkare antingen 

fysiskt eller psykiskt, eller har han en större personlighet än de andra.

Skam

Skam är något som ofta utvecklas hos människor som är eller har varit mobbade. Skammen 

påverkar människans självkänsla, kan medföra blyghet hos personen och kan även utveckla 

ett dåligt samvete (Scheff, T-J och Starrin, B, 2002). Detta är känslor som oftast försöks 

trängas bort, detta på grund av att människan speglar sig med andra människor. D.v.s. det är 

viktigare hur andra människor uppfattar oss än hur vi själva uppfattar oss. Människan vill 

ligga på samma nivå som den som han är med, ett bra exempel på detta är att jag kan skryta 
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för en människa om hur duktig jag har varit. Medan det inte alls fungerar att skryta för en 

annan människa om mig själv.

Stolthet kan ses som motpol till skam, då många vill dölja skammen visar de i stället en falsk 

stolthet för att dölja det rätta jaget. Goffman (2005) menar att människor ofta går omkring och 

är oroliga för de vill framstå mot andra med stolthet men inombords finns det skam.

Skam kan ses som en riktpinne vad som moraliskt är rätt, vad gäller mobbning så kan både 

mobbaren och offret känna skam. Mobbaren vet att han gör något som är moraliskt fel och 

offret vet att han utsätts för något som är fel (Scheff, T-J och Starrin, B, 2002). Men 

människan i sig är mycket rädd för att visa känslor så som ilska, rädsla, sorg och kärlek, det är 

känslor som är lätt att skämmas över. Detta kan förklaras med ”människan är rädd för att 

skämmas och skäms för han är rädd för att skämmas” (Scheff, T-J och Starrin, B, 2002, s. 

173). Detta gör att många flyr från verkligheten och vill inte dela med sig av sina känslor.

Scheff och Starrin (2002) beskriver hur den amerikanske psykiatern Donald L Nathanson har 

på ett eget sätt beskrivit hur människan möter skammen. Han har kallat denna beskrivning för 

skammens kompass. En del erkänner och accepterar skammen men de som inte gör det 

använder sig ofta av någon av de fyra riktningarna i kompassen för att hävda sig mot 

skammen.

 Tillbakadragande – Innebär att personen gärna vill försvinna, vänder bort sin blick, 

tittar ner i marken. Han vill gärna undvika kontakt med andra vilket ofta skapar rädsla 

och oro.

 Undandragandet – Personen vägrar att acceptera skammen, försöker på alla sätt 

ignorera det. Taktiken för att komma undan skammen är att undvika platser och 

situationer där skammen kan visa sig. En annan taktik kan vara att försöka bygga upp 

sin egen självbild genom skryt inför andra.

 Attack mot självet – Utanförskapet skapar en undergivenhet. En sådan person vill 

försöka vara alla till lags och förminska ofta sitt eget värde medan han i stället värdera 

och beundrar alla andra mycket mer.
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 Attack mot andra – Personen försöker skapa ett övertag genom att angripa personer 

som är ännu svagare än han själv.

Den symboliska interaktionismen handlar om hur människor samspelar, hur relationer 

påverkar människors beteende. Mobbning kan inte uppstå utan att människor på olika sätt 

samspelar, även när det handlar om mobbning så finns det relationer. Relationer behöver inte 

finnas till i positiv mening, därför är den symboliska interaktionismen intressant att använda 

då människors beteende påverkas av de relationer som finns. 

Stigma är vanligt förekommande i samband med mobbning, många som är mobbade vill inte 

framstå som offer, de skapar en bild av att de är offer men vill samtidigt spela en roll som kan 

accepteras av omgivningen. Vilket blir ett ständigt förnekande.

Stämplingen är viktig att använda sig av då mobbning handlar mycket om gruppen som har 

makten utför de negativa handlingarna. Och de som har makten bestämmer vad som är 

avvikande, vilka normer och värderingar som skall accepteras.

Att roller och gruppen blev ett av mina analysverktyg var tvunget då mobbning har ett stort 

samband med hur grupperna fungerar och vilka som har vilka roller.

Att jag även tar upp skam beror på att skam är något som både mobbare och de som är 

mobbade känner. Skammen påverkar sedan deras beteende och personlighet.
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Metod

Mitt syfte är att undersöka barn och ungdomars texter på Internet då de diskuterar kring 

mobbning med varandra. Hur de reflekterar, beskriver och funderar kring vad mobbning 

innebär. Genom denna metod kan jag fånga texter som barn och ungdomar skrivit om 

mobbning för sig själva, till andra och texter där barnen och ungdomarna diskuterar mobbning 

med varandra.

Denna studie är ett kvalitativt arbete (Holme, I-M & Solvang, B-K, 1997), att det är ett 

kvalitativt arbete beror på att jag inte intresserad av hur stor mängd eller hur utbredd 

mobbning är. Jag är inte heller intresserad av att undersöka exempelvis hur många som är 

mobbade och hur många som har varit det. Utan i stället vill jag får större förståelse genom 

min tolkning och uppfattning av det sociala som sker utifrån barnen och ungdomarnas 

perspektiv, genom de texter som de skrivit. Genom en kvalitativ (Holme, I-M & Solvang, B-

K, 1997) studie kan jag få en djupare förståelse om mobbning och genom att studera och 

analysera texterna kan jag under arbetets gång få nya insikter i området.

Datainsamling

Som datainsamlingsmetod bygger denna studie på texter som barn och ungdomar skrivit om 

mobbning på Internet. Texterna kan oftast ses som frivilligt skrivna. Med frivilligt menar jag 

att ingen har uppmanat dem att skriva en text om vad de anser om mobbning eller vilka 

erfarenheter de har av mobbning. Men det kan nämnas att jag inte kan vara helt säker på att 

alla texterna är frivilliga skrivna, men den stora majoriteten bör vara det eftersom det är 

meningen att det skall vara deras egna budskap som skall synas i texten. Datan har jag samlat 

in genom att kontinuerligt (ungefär 2 gånger i veckan) under 2 månaders tid besökt en 

”ungdomscommunity” som heter Lunarstorm. Där kan vem som helst som är medlem skriva 

inlägg i olika diskussionsforum och alla har möjlighet att skriva egen dagbok där de kan dela 

med sig av sina tankar, funderingar och åsikter till andra. Det som jag kunnat tyda är att det 

finns ett stort behov av att vilja dela med sig till andra av sina mobbningserfarenheter och 

tankar om mobbning, både från de som är och har blivit mobbade men även de som mobbar 

och har mobbat.
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Barnen och ungdomarnas längd på de texter som de delar med sig av varierar stort. Ibland 

handlar det bara om en eller två meningar för att få i gång en diskussion om ämnet men det 

finns även de som skriver ca 2 A4-sidor. Att någon skriver så mycket är dock vanligare i 

dagböcker då syftet inte är att starta en diskussion utan att dela med sig av något i sitt liv.

För att förstå vad som menas med en ”community” har jag valt företaget mainloops 

(www.mainloop.se, 20 oktober 2005) förklaring till ordet. Mainloop är ett företag som bygger 

olika ”community” åt företag. De beskriver ”community” på följande vis: Någon bra 

översättning på ordet ”community” till svenska är svår att hitta. Alltför ofta associeras 

”community” idag fortfarande med tekniska funktioner som chatt och forum. Även om detta 

kan utgöra grunden för en ”community” på Internet, är en ”community” mycket mer än så. 

En ”community” omfattar dess medlemmar i form av människor, en gemensam identitet och 

intresse. Fokus ligger på gruppen och interaktionen, inte teknologin som gör interaktion 

möjlig. En ”community” behöver inte vara Internet-baserad. Det viktiga är mötet och 

gemenskapen, antingen i det fysiska rummet eller på Internet, för att människor ska kunna 

kommunicera och interagera.

Företaget LunarWorks (http://www.lunarworks.se, 20 oktober 2005) som äger Lunarstorm 

beskriver ”community”: ”LunarStorm är en av Sveriges mest besökta webbplatser och 

framförallt den största gemensamma mötesplatsen för Sveriges ungdomar. LunarStorm är en 

självklar och mycket viktig del i mer än en miljon ungdomars sociala nätverk och vardag.”

En ”community” på Internet som Lunarstorm är som en stor elektronisk mötesplats, som ett 

torg där människor kan diskutera träffas och umgås. Syftet med en sådan mötesplats är att 

kunna prata med sina vänner, binda nya kontakter eller att bara tillfälligt diskutera något med 

någon annan. Vissa ”community” vänder sig till vissa grupper i samhället, exempelvis 

homosexuella kvinnor eller människor som äger katter. Detta för att de människor som är 

medlemmar skall ha ett gemensamt intresse eller samma syfte med att vilja vara medlem. 

Lunarstorm vänder sig i första hand mot ungdomar men även vuxna människor får bli 

medlemmar om de vill, det finns egentligen inga begränsningar. Däremot finns det ett 

regelverk för medlemmarna vad de inte får göra som medlemmar, exempelvis trakassera 
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andra medlemmar, lämna rasistiska budskap m.m. Då utesluts de om de inte ändrar sitt 

beteende efter en varning.

Mängden inlägg som finns på denna ”community” är enormt stor därför var det viktigt att 

tidigt välja ut några teman som var aktuella för denna studie. Genom att göra det kunde jag få 

ordning, bättre överblick och det blev lättare att bara följa upp de trådar och inlägg som jag 

kunde ha användning av. De tema som jag valt ut är:

 Barnen och ungdomarnas funderingar kring vad mobbning är.

 Deras egna erfarenheter av mobbning.

 Självmordstankar som finns i samband med att de varit mobbade.

Det är viktigt att förstå vad barnen och ungdomarna menar med mobbning, det menar jag är 

en grundläggande punkt för att kunna tolka de texter som de delar med sig av. Utan att veta 

det hade jag aldrig kunnat förstå deras tankegångar och funderingar kring mobbningen. Att 

jag även ta med deras erfarenheter kändes mycket viktigt, detta för att förstå just deras 

situation. Av dem som är mobbade, har mobbat någon eller på annat sätt kommit i kontakt 

med mobbning finns det mycket att lära. Barnens och ungdomarnas självmordstankar i 

samband med mobbning kändes från början som om det inte var så vanligt och kanske 

egentligen låg lite utanför vad jag egentligen ville undersöka. Men efter många timmars 

läsning av deras texter insåg jag att detta var mycket oroväckande. Väldigt många pratade om 

att begå självmord och att de inte tyckte att de fick den hjälp de behövde. Därför blev detta en 

viktig punkt för mig att studera närmare i detta arbete.

Urval

Jag har studerat barns och ungdomars texter och försökt att förstå deras sätt att se på 

mobbning och de erfarenheter som de har av mobbning. På Lunarstorm finns ett krav på att 

uppge hur gamla alla medlemmar är, därför är det inte svårt att välja ut den åldersgrupp som 

jag är intresserad av. Jag har koncentrerat mig på barn och ungdomar som är mellan 13 och 20 

år. Urvalsgruppen skulle kunna vara större då den yngsta som skrivit en text var 9 år och även 

många vuxna skriver texter om hur det var när de var mobbade i skolan. Men för att inte få för 
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bred åldersskillnad har jag valt 13 år som yngst och 20 år som äldst, då jag anser att 20 år är 

en gräns då ungdomen blir vuxen.

Jag har även valt att studera texter som både killar och tjejer har skrivit. Anledningen till att 

jag inte valt bort det ena eller andra könet är att jag vill försöka få en helhetsbild av 

mobbningen genom att både tolka texter som tjejer har skrivit och texter som killar har skrivit.

Att Lunarstorm kom att bli min stora utgångskälla i detta arbete är att det är Sveriges största 

”ungdomscommunity” och då når jag fler barn och ungdomar än om jag studerat en liten 

”community” eller bara valt att läsa texter i tidningar. En annan anledning är också att det 

finns en stor klubb inne på Lunarstorm som heter ”MotMobbingKlubben” där 14.366 

medlemmar är med. I denna klubb finns ett forum (se bilaga 1) där diskussioner om mobbning 

hålls mycket aktivt. Denna klubb startade den 19 april 2004 och har sedan dess varit den 

populäraste och mest omtyckta klubben på Lunarstorm. Klubben ägs av en kille och till sin 

hjälp att sköta klubben har han 3st ”admin” (administratörer). För att få starta och driva en 

klubb på Lunarstorm måste ägaren av klubben betala till Lunarstorm. Detta görs genom 

sponsring då medlemmarna får skänka pengar till klubben så den fungerar ekonomiskt. 

Klubben har även en nyhetssida där de presenterar nyheter som har med mobbning att göra, 

exempelvis då nya studier av mobbning är presenterade. Just nu har klubben ett samarbete 

med UR (utbildningsradion) då de söker personer som blivit mobbade på Internet som är ett 

växande problem.

På Lunarstorm kan barnen och ungdomarna lägga in texter när som helst och de försvinner 

inte förrän författaren själv väljer att ta bort texten. Detta gör att jag under två månaders tid 

besökt denna ”community” och kunnat följa diskussioner men även kunnat följa en enskild 

persons dagboksinlägg dag för dag.

Det är även viktigt att göra ett urval på den empiri som används, vad skall jag använda och 

vad tar jag bort. Jag har utgått från barnen och ungdomarnas beskrivningar av vad mobbning 

är och även använt mig av deras erfarenheter då de berättat i sina texter om mobbning som de 

varit med om. Sedan har jag då sökt efter speciella faktorer som de gärna vill lyfta fram i sina 

texter. 
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I ”MotMobbningKlubben” finns som jag tidigare nämnt ett forum, i detta forum har jag läst 

igenom allt som finns där och sedan använt det som varit relevant med mitt syfte och 

frågeställningar. Detta forum fungerar som en diskussionssida där barnen och ungdomarna 

utgår från vissa ämnen. Efter de valt ett ämne är ordet fritt, de kan då skapa egna trådar (se 

bilaga 2) eller besvara andras inlägg. Hur många som skriver i de olika ämnena varierar 

mycket, vissa används flitigt medan andra knappt används alls. 

De trådar som finns med antal inlägg i varje är:

Borta bra men hemma värst (Inte relevant)
Egna erfarenheter 566 inlägg
Forum 123 inlägg
Förslagslådan (Inte relevant)
Hjälp för stoppa mobbning 100 inlägg
Jag skär mej 56 inlägg
Jag är ensam 100 inlägg
Kamratstödjare (Inte relevant)
Kärleksbekymmer (Inte relevant)
Könsdiskriminering 8 inlägg
Mobbare 71 inlägg
Mobbning 143 inlägg
Nätmobbning (Inte relevant)
Organisationer (Inte relevant)
Skolan 121 inlägg
SMS mobbning (Inte relevant)
Tonårsdepp 10 inlägg
Trakasserier 10 inlägg
Ätstörningar 8 inlägg

--------------
Sammanlagt 1316 inlägg

Varje tråd innehåller sedan svar då andra får skriva sin åsikt eller yttra sig i ämnet, antal svar 

på varje inlägg varierar, ibland blir det inga svar och ibland blir det väldigt många, som mest 

93 svar på ett inlägg. Det är svårt att beskriva hur många av dem 14.366 medlemmarna som är 

aktiva i forumet och hur många som skriver men det är ett mycket aktivt forum med stora 

variation på människor. Detta är en mycket stor mängd data, men mycket hamnar utanför vad 

som är relevant för mitt syfte och frågeställningar. Exempelvis i tråden ”jag skär mig” 

diskuteras mycket som inte har med mobbning att göra, så som barn och ungdomar som har 

ångest för att de inte klarar av skolan och skär sig därför.
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Lunarstorm använder sig av att senaste diskuterade eller skrivna ämne hamnar längst upp på 

sidan. Detta har gjort att utvalda ämnen och dagböcker är lätta att följa och återkomma till för 

att se vad som hänt i diskussionen eller i dagboken sedan förra besöket.

Etiska övervägande

Som en del av den datainsamlingsmetod som jag har använt är att jag har läst dagböcker 

skrivna på Lunarstorm. Här är det viktigt att poängtera vad de här dagböckerna innebär. Att 

läsa andras dagböcker kan anses som fult och förbjudet, men på Lunarstorm är det 

annorlunda. De barn och ungdomar som väljer att skriva dagböcker har tre möjligheter. De 

kan välja att skriva dagbok som alla kan läsa, de kan skriva dagböcker som bara speciellt 

utvalda personer kan läsa och de kan skriva dagböcker som ingen kan läsa utom de själva. 

Detta betyder att de dagböcker som vem som helst kan läsa är till för allmänheten, då skriver 

författaren ett inlägg som hon eller han vill att andra skall kunna ta del av. Att skriva dagbok 

på Lunarstorm är som att skriva dagbok i en riktig bok, skillnaden är bara att det sker på 

elektroniskt vis. Men då dagboksinläggen är publika är det egentligen inte samma sak utan då 

fungerar det mer som ett sätt att förmedla budskap till allmänheten. Genom ett sådant 

dagboksinlägg kan kompisar och andra gäster som vill läsa personens dagbok få en inblick i 

hur hon mår, vad hon har gjort eller vad hon skall göra. Men det är helt frivilligt vad som 

förmedlas i dagboken.

Alltid då information hämtas på Internet är det ytterst viktigt att vara kritisk till den text som 

används. Att tolka texter som barn och ungdomar har skrivit på Internet är ett annorlunda sätt 

att göra en vetenskaplig undersökning jämförelsevis med exempelvis intervjuer och 

enkätundersökning och då är det viktigt att vara medveten om de etiska ställningstaganden 

som måste göras. 

Rainer Nyberg (2000) menar att Internet är stort och innehåller både seriös data och oseriös 

data. Det är då viktigt att överväga vad som går att använda till en vetenskaplig undersökning. 

Det gäller även att välja ut det som är relevant för undersökning och inte hoppa över sådant 

som inte faller i forskarens smak, exempelvis politiska åsikter. En undersökning som går ut på 
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att samla data från Internet går lätt att styra resultatet på genom att bara välja ut vissa delar 

och hoppa över andra.

Att vara en person som kopplar upp sig mot Internet innebär att personen får en viss 

anonymitet. Många vågar yttra sina åsikter, tankar och funderingar på ett sätt som vanligtvis 

inte förekommer då två personer möter varandra ansikte mot ansikte.

På Lunarstorm finns dock ett krav på att alla som vill besöka denna ”community” måste vara 

medlemmar och då försvinner en del av den anonymitet som annars finns då en person är 

uppkopplad mot Internet. Exempelvis skall uppgifter som användarnamn, ålder, kön och 

bostadsort uppges. Men den som vill hålla sig relativt anonym på Lunarstorm uppger 

exempelvis inte sitt riktiga namn och skriver ingen presentation om sig själv. Då kan andra 

bara se hur gammal personen är, i vilken stad han bor och om det är en kille eller tjej. 

Att använda sig av Internet för att tolka texter innebär en risk som bör uppmärksammas, ingen 

kan helt säkert veta vem den andra personen på andra sidan är (Nyberg, R, 2000). Detsamma 

gäller på Lunarstorm, en person kan vid registreringen av ett medlemskap uppge felaktiga 

uppgifter om sig själv då får personen en möjlighet att exempelvis vara oseriös i 

dagboksinlägg och i diskussioner för han/hon har då ingen egen identitet att vara rädd om. 

Personen kan egentligen hitta på en person som hon eller han vill vara med påhittat kön, ålder, 

bostadsort m.m. Men samtidigt om jag känner att en persons text kanske är oseriös så kan jag 

söka upp hans eller hennes hemsida som alla på Lunarstorm har en egen. Sedan kan jag där 

ifrån utgå och se efter vad hon eller han skrivit tidigare.

Jag kan inte se att resultatet har påverkats av att jag valt Lunarstorm i stället för någon annan 

”ungdomscommunity”. Eftersom mobbning ändå förekommer överallt, så skulle jag nog finna 

likvärdiga tankar och upplevelser någon annanstans. 

Jag har helt valt att avidentifiera barnen och ungdomarna som skrivit texterna. De kan själva 

välja om deras texter skall vara publika för allmänheten men de vet inte att jag sitter och 

tolkar deras texter för att sedan göra en vetenskaplig undersökning om det som de delar med 

sig av. Detta var ett övervägande jag fick göra, den som är med i en undersökning skall vara 
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det frivilligt och de skall förstå vad syftet med undersökningen är (Nyberg, R, 2000). De 

texter som jag har studerat är skrivna av barn och ungdomar som inte vet att deras texter 

används av mig, och vet då inte heller varför jag genomför undersökningen. Men för att 

kunna genomföra denna undersökning med denna metod var jag tvungen att göra på detta sätt. 

Det skulle vara omöjligt att kontakta alla och fråga om de ville ställa upp och om jag fick 

använda deras texter. Sedan skulle jag då bli inblandad i deras samspel och det vill jag inte  

med denna undersökning utan jag vill hålla mig utanför processen. 

Personer kan ha olika avsikter med att skriva inlägg på Internet (Nyberg, R, 2000), frågan bör 

ställas ”vad är hans eller hennes syfte med att skriva detta?” Det kan vara ett sätt att förmedla 

tankar, ett sätt att starta diskussion eller ett sätt att irritera andra människor genom att 

exempelvis förmedla felaktig information eller genom att göra ett direkt påhopp på någon 

annan. 

Rainer Nyberg (2000) påpekar att det är viktigt att ha i tanken att människor glömmer. Om 

det varit länge sedan som en händelse har hänt kan personens historia vara förändrad eller 

annorlunda mot hur det egentligen var. Detta har jag blivit tvungen att överväga i vissa fall då 

exempelvis en person menar i sin text att han var mobbad för sex år sedan, vissa minns mer 

än andra. Men det finns även de som har beskrivit i sina texter som: ”jag minns inte så mycket 

av det men”, sedan kommer deras upplevelser av hur det var. De här har då blivit borttagna ur 

undersökningen eftersom en viss tvekan om hur det egentligen var och känns inte som någon 

säker källa.

Databearbetningsmetod

Genom att följt upp trådar med de teman som jag tidigare nämnt fick jag en hel del material 

att arbeta med, då är det viktigt att strukturera upp (Kvale, S, 1997) den data som finns på ett 

lämpligt sätt. Genom att i resultatet och analysen ta ett tema i taget och även rensa ut efter 

hand då mycket text kan vara likvärdig någon annan kan materialet bli tydligare. I analysen är 

jag inte intresserad av något genomsnitt hur många som känner sig mobbade och varför utan i 

stället skall jag leta i de skrivna texterna efter åsikter, påstående och uttalande som på något 
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sätt kan öka min förståelse. Och på så sätt försöka finna svar på de frågeställningar som jag 

har.

Genom att använda mig av de teorier som jag tidigare nämnt kan jag luta mig mot dem för att 

på ett lättare sätt försöka förstå vad mobbning innebär sett ur barnens och ungdomarnas 

perspektiv. Det resultat som jag får fram kommer sedan ställas mot den tidigare forskning 

som finns.

Jag kommer aktivt att använda mig av citat för att på ett tydligare vis framhäva deras exakta 

formuleringar och ord. Genom att använda citat kan läsaren få en ökad förståelse av den del 

av analysen som jag vill belysa (Holme, I-M & Solvang, B-K, 1997). Det är dock viktigt att 

inte använda för många eller för långa citat, då blir det bara förvirrande och svårläst. Jag 

kommer vid behov även att formulera om och redigera vissa citat då det behövs för de inte 

skall vara störande i texten. Exempelvis då de använt många utropstecken, slangord som inte 

alla känner till eller då texterna är så otydliga att de kan vara svåra att förstå. Det är 

naturligtvis då mycket viktigt att inte ändra något som gör att meningen i sig ändra innebörd. 

Även rent etiskt är det viktigt att jag ändra så barnen och ungdomarna förbli avidentifierade, 

dvs. att jag inte lägger till personlig information om personen som egentligen inte har någon 

betydelse för min analys.

Texter, intervjuer och observationer kan tolkas på många olika vis. Men för att skapa en 

realistisk och trovärdig tolkning så skall jag använda mig av tre olika tolkningssammanhang 

(Holme, I-M & Solvang, B-K, 1997). Den första är självförståelse, ”hur tänker hon/han nu?”, 

”vad var dennes syfte med att uttrycka sig på det viset?”, jag vill skapa en bild av vad 

personen har för mening med det som hon/han vill förmedla. Efter det görs en kritisk tolkning 

med sunda förnuftets förståelse, där kommer min personliga tolkning in av hur det ligger till. 

Men tolkningen blir inte färdig där utan efter det skall en teoretisk förståelse även användas. 

Genom att använda olika teorier kan då tolkningen slutföras på ett korrekt vetenskapligt sätt.

För att på något sätt visa min empiri så har jag gjort så att i resultat & analysen har jag 

refererat till en bilaga där deras text finns oförändrad i fulltext.
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Resultat & Analys

Från början var min tanke att dela på resultatet och analysen men genom att ha resultat och 

analys ihop kan min analys flyta lättare och det blir dessutom lättare att läsa. Min förhoppning 

är att jag i detta avsnitt skall kunna besvara de frågeställningar som jag har ställt mig. Detta 

genom att analysera de texter som barnen och ungdomarna har skrivit med de utvalda teman 

som jag tidigare har nämnt. Jag kommer använda citat så vill jag klargöra vad som är citat och 

vad som inte är det. De citat som jag använder från texterna har jag skrivit med kursiverad 

text.

Vad anser barnen och ungdomarna att mobbning är?

Barnen och ungdomarnas sätt att beskriva mobbning är i stora drag mycket lik Dan Olweus 

och Anatol Pikas sätt att beskriva mobbning. Ett snabbt konstaterande som jag kunde göra var 

att många av de som skriver om mobbning verkar vara personer som har stor erfarenhet av 

mobbning och många är mycket pålästa på området. Detta kunde jag konstaterar genom att 

det var många som berättade om hur de varit mobbade under i stort sett hela sina liv. 

Det var en tjej som frågade de andra; ”vad anser ni är mobbning?”. En (Bilaga 3, 1) hade då 

inom några timmar lämnat ett svar som beskrev olika mobbningssätt, verbal mobbning, fysisk 

mobbning och tyst mobbning. 

Med verbal mobbning menade han: ”viska, sprida rykten, prata skit, retas, trakassera, håna, 

härma, hota, anmärka på t.ex. kläder, frisyrer, kommentera allt den utsatte gör och säger, 

fnittra, hånskratta, skämta, skicka lappar och anonyma samtal”.

Han menade att denna mobbning är mycket svår att upptäcka och påpekar att om någon ser 

denna form av mobbning är det viktigt att säga till någon vuxen. 

Med fysisk mobbning menade han: ”råka knuffa till någon, tjuvnyp i förbifarten, står i vägen, 

gömmer saker för den utsatte, slag, sparkar”. Denna mobbning anser han är den mobbning 

som är lättast att upptäcka, detta genom att den utsatta får blåmärken och sönderrivna kläder. 

Sedan säger han att det mest är pojkar som håller på med fysisk mobbning men han är inte 

helt säker utan avslutar med ”eller”? 
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En tjej är också lite osäker på hur stor del av den fysisk mobbning som utförs av killar, hon 

använder sig av ”jag tror” och ”kanske det är så”. Hon anser att killar vågar vara mer grova i 

sina uttalande och hon tror att det lättare går över från ord till slag hos killar då de även är 

tuffare än tjejer. Hon menar att tjejer i stället är mer tysta och använder sitt gäng som backup 

för att frysa ut och psykiskt mobba någon i stället. En annan tjej menar att det inte finns någon 

skillnad mellan tjejer och killars mobbning, mobbningen sätter lika djupa ärr i själen i alla 

fall. Det jag kan tyda i hennes text är att det är mindre viktigt att diskutera om det är någon 

skillnad på killar och tjejers mobbning. Hon menar att vem som än gör det, hur det än går till 

så skadar det lika mycket för det.

En annan tjej (Bilaga 3, 2) beskriver killars mobbning som: ”slår ofta, kanske skriker saker 

efter offret, fryser ut, nedsättande kommentarer” och tjejers mobbning som: ”sprider rykten, 

fryser ut, är falska, låtsas vara vän men skrattar efter man gått”.

Och den sista gruppen tyst mobbning som han menar är när någon: ”himla med ögonen, kasta 

menande blickar mellan varandra, göra miner, sucka, tystnad, vända ryggen till, inte svara 

på tilltal eller behandla någon som luft”. Denna mobbning menar han är den vanligaste och 

absolut svårast att upptäcka och om den upptäcks så är det lätt att skylla ifrån sig. Han 

påpekar även att även om skolan upptäcker sådan mobbning så vill de inte inse att det är ett 

problem.

Vilka beteende som kan räknas som mobbning menar både forskarna och barnen och 

ungdomarna är samma. Allt från att slå någon till att bli utfryst och bli behandlad som luft. 

Killen som skulle beskriva vilken sorts mobbning som finns delade upp det i tre grupper. 

Verbal, fysisk och tyst mobbning, medan Olweus (1999) delar upp mobbningen i direkt och 

indirekt mobbning. Men då menar han att verbal och fysisk mobbning innefattas i direkt 

mobbning medan tyst mobbning tillhör den indirekta mobbningen.

När diskussioner kring just vad mobbning är så tar flertalet upp det som Anatol Pikas (1989) 

säger är det som ungdomar oftast tar upp i diskussioner, nämligen yttre avvikelse. Att de bli 

mobbade för sådant som klädstil, gångstil och utseende m.m. Men av det jag kan urskilja i 



37

texterna så säger de egentligen inte att det är de yttre avvikelserna som gör att de blir 

mobbade. De säger att de blir mobbade för det, men då ”offret” valdes ut kanske det från 

början inte handlade om yttre avvikelse utan det kanske bara är ett sätt att hålla i gång 

mobbningen.

En tjej beskriver att hon mår väldigt dåligt, för det är en tjej som mobbar henne. Hon har gjort 

det i flera år, men hon säger också att när det finns läge då hon mobbar tillbaka. Det är just det 

här som gör att det är så svårt att få fram exakt hur många barn och ungdomar som är 

mobbade. För enligt tidigare forskning (Skolan - en arena för mobbning, www.skolverket.se, 

3 november 2005) så skall det inte räknas som mobbning då två jämnstarka (fysiskt och 

psykiskt) personer konfronteras då båda kan skydda sig mot attackerna från den andra. Tjejen 

själv menar att det är mobbning som hon utsätts för och det skall absolut tas på allvar. Men 

hon menar samtidigt att hon kan ge tillbaka när rätt läge ges vilket kanske kan ses som att är 

det bara rätt spelplan och den andra tjejen är ensam så är de jämnstarka. Men det kan vara så 

(nämner hon inte) att de i vanliga fall är flera stycken mot henne. Hon kan vara vad Olweus 

(1999) menar är ett ”provocerande mobboffret” som försöker hävda sig mot mobbningen 

genom att attackera tillbaka.  Men som jag tolkar detta så är det så att barnen och ungdomarna 

kanske kan ha en annan definition på vad mobbning är jämförelsevis med exempelvis 

forskare och lärare.

En annan kille beskriver sin situation som ”jag har varit retad i 6 år och mobbad i ett år”. Det 

tolkar jag som att de har retat honom i 6 år och nu har de även börjat gå på honom fysiskt. 

Han upplever förmodligen inte retandet som mobbning men enligt de definitioner som 

forskare använder sig av så borde även retningar räknas som mobbning.

En tjej (Bilaga 3, 3) funderade hur det var när hon gick på högstadiet, hon anser att hon då var 

mobbad men att ingen egentligen vet att de mobbade henne. Hon hamnade bara utanför, ingen 

lade märke till henne och hon var alltid ensam. ”Jag blev nog helt enkelt bara bortglömd”. 

Ett liknande exempel på tjejen jag beskrev i inledningen som satt ensam i det mörka 

utrymmet. Men om någon känner sig mobbad är hon då inte mobbad? Om vi utgår från den 

symboliska interaktionsmen så handlar det om att sätta en definition av situationen (Trost, J & 

Levin, I, 1999). Vilket innebär att alla människor tolkar situationer olika vilket i sin tur 
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innebär att människor uppfattar saker helt olika. Enligt den symboliska interaktionsmen så 

börjar människan bete sig efter hur hon uppfattar det som händer, vilket i detta fall kan 

innebära att hon drar sig omedvetet undan från de andra för hon uppfattar att hon egentligen 

är mobbad.

När barnen och ungdomarna skall framställa varför de som mobbar egentligen gör det finns 

några gemensamma punkter som tas upp. Den vanligaste är att den om mobbar har haft en 

dålig uppväxt hemma och har på grund av detta fått en aggression inom sig som han eller hon 

sedan tar ut på någon som är liten, svag och oskyldig. Detta var den orsak som nästan alla 

nämnde då de skulle förklara varför någon mobbas. Att aggression till viss del ligger bakom 

mobbarens beteende är de flesta forskare överens om. Dåliga hemförhållanden håller däremot 

inte alla med om. Slee (1995) menar att mobbare ofta kommer från hem där föräldrarna är 

positiva till våld och där även våld används. I fall vi se detta utifrån den symboliska 

interaktionismen så skapar till viss del historia och erfarenhet hur människor skall bete sig. 

Människan går igenom en socialisationsprocess och ständigt fångas normer, värderingar och 

ideologier upp. Genom att dagligen befinna sig i ett umgänge (familjen) som anser att det går 

bra att använda våld för att styra, bestämma och få sin vilja igenom påverkas barnets 

personlighet och ett visst beteende skapas. Men beteende är inget fast, inget som alltid är 

detsamma utan beteende går att förändra då den symboliska interaktionismen menar att 

människan är inte dum utan beter sig bara dumt och beteende går att förändra (Trost, J & 

Levin, I, 1999). 

En kille (Bilaga 3, 4)  skriver att: ”man kan säga att jag mobbade för hämnd, men ändå inte, 

för varför hämnas på nån oskyldig”. Detta har Heinemann (1993) varit inne på, han menar att 

det är lätt att söka skydd hos en grupp om en person känner sig utsatt. Där får han det stöd, 

skydd och hjälp som han behöver, sedan är det lättare att ge igen på mobbarna då han har en 

hel grupp bakom sig. En annan vanlig förklaring som jag funnit i texterna är att många som 

mobbar vill visa sig tuffa och på detta bygga upp sin status så de får vara med i gemenskapen 

i gruppen. Detta är ett typiskt fenomen i en grupp, allt handlar om makt och status. Hur 

makten och statusen byggs upp är helt olika beroende på vad för människor som ingår i 

gruppen. Här vill jag utgå från det som Goffman (1998) menar med dramaturgiska skolan. 

Människan spelar här en roll för att se efter vad som är accepterat av de övriga. Skulle det 
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vara så att makt och status byggs upp av att visa sig stark och att han vågar slå någon som är 

svagare än honom själv så går han in i den rollen. Men det kan även vara så att det absolut 

inte accepteras våld i gruppen utan där får den makt och status som är mest omtänksam och 

snäll.

En tjej (Bilaga 3, 5) försöker definiera mobbning, hon säger att mobbning handlar i grund och 

botten om feghet. Den som mobbar är feg, detta på grund av att han inte gör det själv. Hon 

menade att om en person retar en annan handlar det inte om mobbning utan mer om 

trakasserier. Men när de kommer i grupp och väljer ut den svagaste de kan hitta för att 

bekräfta sin egen existens, då är det mobbning. Hon är mycket inne på i sin text om att 

mobbning är ett gruppfenomen, då hon menar att det inte går för någon utifrån att stoppa 

gruppens mobbning. Hon menar att någon i gruppen måste bryta upp och säga till, men att det 

då är viktigt att denna person har respekt hos de andra så att de lyssnar på honom. 

I en grupp känner sig alla trygga och behöver inte själva vara rädda för att bli mobbad eller 

slagen. I gruppen finns en eller två ledare som styr de andra, men det är egentligen ledarna 

som är de ”riktiga” mobbarna. De andra vågar inte säga emot, de är i gruppen populära men 

inombords är de själva rädda. De är rädda för att hamna utanför gruppen och att de då själva 

skall bli mobbade.

Precis som Angelöw och Jonasson (2000) menar så finns det i en grupp en eller flera ledare, 

de kan styra en hel grupp för att få som de vill. Men en grupp är inte så stabil som den kan 

framställas som, en grupp uppstår, finns till, förändras och försvinner sedan. Som jag kan se 

det är egentligen den starkaste länken den svagaste, om ledaren som är den starkaste i gruppen 

försvinner så tar han med sig de spelregler som Björk (1999) menar att en ledare alltid 

använder sig av. Och då försvinner gruppen, kanske inte gruppen i sig men den måste 

förändras, nya regler och ny ledare. Vilket ofta verkar resultera till att gruppen inte fortsätter 

att mobbas.

En tjej (Bilaga 3, 6) frågade sig själv ”hur kan man får makt genom varje dag mobba en 12-

årig oskyldig liten pojke så mycket att han inte orkar gå till skolan, inte äta mat, inte vara 

med sina vänner och att han inte ens vågar gå till kiosken och köpa en tidning till sin mamma 
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när hon ber om det”? Det är inte lätt att förstå, men om vi utgår från det som Björk (1999) 

menar att ledaren bestämmer reglerna så är det han själv som styrt upp spelet i den riktning 

som han själv anser sig kunna skaffa makt på. Genom att bestämma att ”i denna grupp får vi 

makt genom att mobba de som är svagare än oss själva” kan han utnyttja situationen.

”Jag lider med alla som blivit mobbade, men samtidigt med dem som mobbar. Båda sidorna 

kan må dåligt, och det är inte deras fel utan samhällets!” Denna korta text var det en tjej som 

lade in i en diskussionstråd. Hon tycker synd om både mobbaren och den som är mobbad och 

ger samhället hela ansvaret för att mobbning finns. En kille svarade på detta att han själv varit 

mobbad i många år men tror ändå att de som mobbade honom mår sämre än honom nu. Han 

menade att alla människor har någon form av medkänsla, att de egentligen själva är rädda för 

att lämnas utanför och vill inte utge sig för att vara annorlunda. Sedan avslutade han med att 

säga att i dagens samhälle finns det inte plats för alla människor. De som är olika hamnar 

utanför så är det bara. I hans text kan jag känna att det finns en bitterhet som riktas mot 

samhället, att det bara är till att acceptera att värderingarna i samhället inte är som de borde 

vara. En annan kille riktar också en viss kritik mot samhället. Han säger att alla lägger in 

kränkande beteende i fack, exempelvis rasism. Men menar att det är helt onödigt då det nog 

egentligen inte handlar om deras hudfärg, utan allt handlar om makt. Genom att nedvärdera 

värdet hos någon annan växer makten och statusen hos någon annan. Detta används sedan för 

att få en bättre ställning i gruppen. Det som han är inne på är att allt för ofta får offret skulden 

för han bli utsatt för någon form av kränkning eller mobbning. Att orsaken till mobbning 

skulle vara hudfärgen, det är inte det som är problemet, problemet är mobbarna. Det är detta 

Fors (1995) menar allt för ofta händer. Att någon får skulden själva för att de är mobbade, att 

hon är så omogen, hon klär sig inte som de andra och hon sköter inte sin hygien.

Hur skildrar de sina erfarenheter av mobbning?

När barnen och ungdomarna berättar om sina erfarenheter i texterna då de varit mobbade är 

det många gånger mobbning som har pågått i många år. Det fanns de som hade varit mobbade 

från det att de började första klass till de gick ut gymnasiet. En mobbning som följde med 

dem trots att de hade bytt skolor två gånger när de skulle börja högstadiet och när de skulle 

börja gymnasiet. Något som de som har blivit mobbade ofta verkar har gemensamt är att de 
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kan ha blivit mobbade i många år utan att egentligen veta varför. En tjej (Bilaga 3, 7) beskrev 

det: ”jag fick aldrig veta orsaken till varför de mobbade mig, jag var ingen person som stack 

ut eller utmärkte mig på något speciellt sätt”. 

En tjej (Bilaga 3, 8) som varit mobbad men som inte är det längre berättade i sin text att 

hennes självförtroende försvann totalt, att hon blivit väldigt försiktig och vågar inte pratar 

med människor som hon vågade förut. Hon menade att hon är så rädd för att prata att hon 

knappt vågar gå fram i en kassa i en affär och betala varor. Detta för att hon inbillar sig att alla 

pratar om henne så fort hon visar sig. Hon menade att hon skäms för den människan hon 

blivit. Mobbningen hade även gjort henne till en mycket deprimerad människa, en människa 

som vill sitta hemma i stället för att träffa människor. I denna text fanns det skam, rädsla och 

tillbakadragenhet. Den amerikanske psykiatern Donald L Nathanson (Scheff och Starrin, 

2002) menade att människan som besitter skam använder sig av olika sätt att hävda den skam 

som de känner. Denna tjej har valt tillbakadragenhet, hon undviker kontakt och vill inte prata 

med människor som hon gjorde förr. Hon vill gärna sitta hemma i stället för att träffa 

människor. En följd av detta kan jag tänka mig har blivit att hon känner sig deprimerad, 

genom att inte gå ut och försöka glömma det som hon har varit med om. I stället sitter hon 

hemma och funderar på det som varit utan att prata med någon om det.

Andra problem som ofta beskrevs i texterna som var ett resultat av mobbningen var främst 

självmordstankar som många fick. Viktökning och viktminskning var också vanligt att de tog 

upp i sina texter, många gånger handlade det inte bara om några kilon utan att det blev en 

sjukdom av det. Och de som tidigare mådde dåligt av mobbningen började då må ännu sämre 

av att ”de var för feta” eller att de blev undernärda. Vilket i sin tur många beskrev som en del 

av att de började skolka och inte skötte skolan. Dels för att de inte vågade gå till skolan för att 

de visste att mobbarna fanns där och väntade men även att deras viktproblem gjorde att de 

inte orkade med skolan. Det som jag i många texter kunnat tyda är att mobbningen verkar 

vara som en utlösande faktor många gånger sedan uppstår en slags kedjereaktion och till slut 

rasar allt. Sociala relationer försvinner, fritidsintressen blir mindre betydelsefulla, skolan 

slutar fungera osv. 
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Trots att mobbningen medför så många negativa saker fanns det flertalet barn och ungdomar 

som varit mobbade men som såg resultatet av mobbning annorlunda. En tjej (Bilaga 3, 9) 

menar att hon blev stärkt av mobbningen, vilket hon kände i efterhand. Människan lär sig av 

sina erfarenheter hur hon eller han ska eller inte ska handla i olika situationer (Trost, J & 

Levin, I, 1999). Men det går inte ta förgivet att en person som varit med om mobbning 

använder sina erfarenheter till att skapa en ”god människa”. Hennes pojkvän hade också varit 

mobbad men hans liv blev i stället förstört av mobbningen. Det krävs att offret är stark till 

sinnet för att kunna ta åt sig mobbningen på rätt sätt, för det finns väldigt många som mår 

psykiskt dåligt av mobbningen även när de växt upp och blivit vuxna.

I många av de texter jag har läst beskriver barnen och ungdomarna att de efter många år av 

mobbning till slut köpte mobbarnas åsikter. Att de var dumma i huvudet, värdelösa och inte 

värda någonting. En tjej (Bilaga 3, 10) beskrev detta på följande sätt: ”en dag vaknar man och 

ser sig i spegeln och man känner inte igen sig själv, för man tror på dom, de vinner man 

förlorar”. Hon menade att ens personlighet lyckas mobbarna förändra så mycket åt det 

negativa hållet att det skapas ett mobbningsoffer som egentligen är en vanlig trevlig tjej. Vi 

kan här utgå från stämplingsteorien (Angelöw, B & Jonasson, T, 2000). Denna tjej beskriver 

att mobbarna har påverkat henne så mycket negativt att de kunde förändra hennes 

personlighet. Jag kan tyda att från början var det inga större problem men sen växte 

mobbarnas normer och värderingar att denna tjej blev mer och mer påverkad. Deras åsikter 

om att hon var avvikande hade smittat av sig på hennes personlighet, vilket i sin tur innebär 

att hon är tvungen att inta olika roller. I skolan är hon ett mobbningsoffer men i hemmet kan 

hon vara samma glada tjej som förr.

I ett dagboksinlägg beskrev en kille (Bilaga 3, 11) som var mobbad hur han kände varje dag. 

Han beskrev mobbning som en klump i magen, den kommer på morgonen när han vaknar då 

han skulle till skolan. Livrädd att bli attackerad så fort han skulle ställa ifrån sig cykeln i 

cykelstället. Upp för trappan, genom den långa korridoren (som egentligen inte var så lång) 

där alla spydiga kommentarer kom, han menade att det nästan var skönt när de började för då 

var det inte så långt innan det var över.
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I hemmet har många beskrivit att de känner sig trygga, därför är det många som väljer att inte 

gå ut. En kille (Bilaga 3, 12) menade i sin text att på disco har han slutat gå på för alltid fanns 

det någon ”överraskning” ordnad åt honom så han skulle skämmas riktigt ordenligt. Inte helt 

ovanligt är det att de som är mobbade ljuger för sina vänner och familjen varför de inte vill 

träna fotboll och gå på disco m.m. De vill så långt det går gömma sig för mobbningen men 

skäms över att berätta det. Till slut tröttnar vännerna och då finns en risk att hon eller han 

förlorar dem också. Att behöva ljuga för vänner och familj är ett sätt att skydda sig själv. I 

vissa fall handlar det om stigmatisering (Goffman, 2005) då det finns vissa speciella drag eller 

egenskaper som en person vill dölja. Personen har då ofta en negativ bild av sig själv som han 

eller hon vill försöka dölja på olika sätt, då det blir som Goffman menar ett spel inför de 

andra, han vill inte visa upp den sida som han vet att de andra inte accepterar. Men i texten 

om killen som blivit tvungen att ljuga så verkar det mer handla om skam. Han vill gömma sig 

från det som han skäms över (Scheff och Starrin, 2002), han vill inte berätta utan ljuger i 

stället. Han verkar även vara mycket medveten om vilka platser han skall undvika för de inte 

skall få göra honom till åtlöje. Detta i sig skapar då ett utanförskap på grund av att han blir 

tvungen att undvika även de som är hans vänner.

En tjej (Bilaga 3, 13) beskriver att hon under en stor del av sitt liv varit mobbad och att hon 

alltid tillhört förlorarna. Hon menar att hon egentligen inte har några riktiga vänner, de som 

hon umgås med är de andra i ”leftovers”, dvs. gruppen där alla nollor umgås med varandra 

som hon beskriver det. Sedan menar hon att mobbarna ständigt utövar sin makt och driver 

med denna grupp. Att mobbade människor drar ihop sig i en egen grupp menar Björk (1999) 

är ett sätt att rymma från skammen, genom att komma i kontakt med människor i liknande 

situationer. Där finns något gemensamt, de är mobbade och känner skam men det är inget de 

behöver skämmas över inför varandra för de är alla i liknande situation. Sedan är alltid en 

grupp starkare än en enskild individ, i en grupp kan de känna sig säkrare.

Många av de barn och ungdomar som är mobbade och skrivit en text på Lunarstorm verkar 

känna en viss uppgivenhet. Att det inte är någon mening att försöka få stopp på mobbningen 

för det går inte. En tjej som hade varit mobbad i 9 år fick nog och gick till lärarna och bad 

dem hjälpa henne. De försökte men tjejen blev då en ”tjallare” och sedan fortsatte 
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mobbningen som innan fast det blev värre. Det var en kille i en liknande situation som inte 

var mobbad, då han försökte hjälpa en person blev han själv mobbad av dem.

Det är inte lätt att bryta mobbning själv, många som varit mobbare beskriver situationen som 

helt hopplös. De känner att de mår väldigt dåligt av att de medverkar i mobbningen, och de 

har stor ånger vilket ofta verkar vara anledningen till att de vill dela med sig av sina 

erfarenheter. De försöker få omgivningen att förstå deras situation och att de mår dåligt av det 

de gör. De flesta som beskriver sina erfarenheter och är eller har varit mobbare är ofta barn 

och ungdomar som anser att de själva är passiva i själva mobbningen. Att det finns en ledare i 

gruppen som sköter mobbningen medan de andra mer är som stöd för honom eller henne. 

Precis som tjejen som blev ”tjallare” verkar samma fenomen finnas inom gruppen som 

mobbar. Om någon i gruppen anser att det är fel och säger till någon lärare eller annan vuxen 

beskriver de att det är lätt att själv hamna utanför och att mobbning lätt uppstår mot denna 

person. En kille som är med i en grupp som mobbar en annan kille säger att han ofta går fram 

till killen när de andra gått och ber om ursäkt. Men nästa gång de är hela gänget så är han med 

i mobbningen igen. I en grupp finns det ett stort grupptryck som påverkar människan i vissa 

avseende positivt i andra negativt, då det handlar om mobbning är det ofta negativt eftersom 

det finns ett stort tryck på dem i gruppen ”duger inte spelreglerna så blir det ni som är offer”. 

Både Björk (1999) och Olweus (1999) menar att de passiva mobbarna egentligen är mycket 

osäkra och blyga av sig men försöker bygga upp sig själva genom att vara en i gruppen. Och 

för en ensam person som är osäker och blyg är det inte lätt att ställa sig upp mot de andra. 

Som Payne (2002) menar att i grupper handlar det mycket om förväntningar på de olika 

rollerna i gruppen. Det förväntas att de som är med i gruppen skall vara på ledarens sida och 

stödja mobbningen.

Genom att börja spela en roll kan en person försöka dölja den mobbning som förekommer. En 

kille (Bilaga 3, 14) som är adopterad har under många år blivit mobbad för sitt ursprung som 

han själv beskriver det. Men han ville inte visa för andra att han var mobbad, då valde han att 

”ta saken i egna händer”, detta gjorde han genom att använda våld tillbaka, genom att börja 

slåss för att visa att han kunde säga ifrån. För omgivningen blir han då stämplad som en 

bråkstake men egentligen är han ett offer som försöker få respekt från omgivningen.
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Flera barn och ungdomar beskriver hur de själva varit mobbade men att de sedan fått en chans 

att få vänner och har då tagit den och själva blivit mobbare. De vännerna har de då hittat i 

gäng som mobbar andra, genom att visa upp sig inför de andra kan personen bli accepterad. 

En kille beskrev detta som: ”genom att komma närmare ledaren i gruppen som var populär 

blev jag mer och mer populär, både i gruppen men även för dem utanför gruppen”.

Medan en som ansåg sig själv som ledare i en grupp som mobbade menade att: ”ju coolare 

jag var ju fler människor ville vara med, och ju mer människor som var med mig ju 

populärare blev jag”.

Det finns många orsaker som mobbarna själva beskriver som orsak till att de mobbat någon. 

En kille (Bilaga 3, 15) menade att en lång lista kunde skrivas men att orsaker kunde var 

osäkerhet, problem hemma, har varit mobbad själv, okontrollerad ilska, sorg, ångest eller 

hämnd. Men han menar att en viktiga sak är ”mycket ligger på hur föräldrarna uppfostrar 

sina barn och att alla behandlas med respekt även om man är ung”.

En annan kille beskrev sig själv som en mycket snäll person egentligen men att det fanns 

orsaker (som han inte ville dela med sig av) som gjorde att han måste avreagera sig på någon. 

Han väljer då väljer ut den person som är svagast och som är lättast att läsa av. Exakt vad han 

menar med ”läsa av” är svårt att säga, men min tolkning är att han menar det som Björk 

(1999) påstår. Att den som mobbar någon är mycket duktig person på att läsa av var 

osäkerheten är stor, men där mobbaren känner sig säker. Att denna kille då menar att han 

valde ut någon som lätt gick att ligga steget före, att veta offrets nästa drag. Att kunna se att 

det var en kille som var svag inombords, inte hade speciellt många andra vänner och att han 

inte hade oväntat stöd från annat håll, exempelvis, vänner, lärare eller andra vuxna.

De faktorer som barnen och ungdomarna ofta lyfte fram i texterna

I de diskussioner och inlägg som har skrivits på Lunarstorm är det mycket varierade ämne 

som tagits upp och som barnen och ungdomarna lyft fram i sina texter. En av de faktorer som 

har förekommit i oroväckande många texter är att många av dem som är mobbade pratar om 

självmord som en lösning på mobbningen.
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”Orkar inte leva längre, har stått ut två år på högstadiet men jag orkar inte mer. Det är en 

tidsfråga innan jag tar livet av mig. Vill byta klass men skolan vägrar. Gråter varje dag och 

det är ett helvete att stiga upp varje morgon”. Det var ett inlägg som en kille (Bilaga 3, 16) 

skrev i sin dagbok, många liknande inlägg går att finna bland många av de trådar som berör 

mobbning. Många ser detta som enda utvägen, den enda lösningen på problemet. Precis som 

killen som har stått ut i två år så är det många som provat olika lösningar, försöka flytta, söka 

hjälp hos kurator och hos lärare. De hamnar då i ett läge då de inte finner någon annan lösning 

på problemet.

En tjej hon beskriver en längtan till att få lämna jorden och att få dö, hon ställer sig frågan om 

det finns en framtid för henne. Att dagligen bli kallad fet och ful och få en skylt runt halsen 

där det står ”bred last” på gör att livsglädjen försvinner.

En annan tjej (Bilaga 3, 17) har varit självmordsbenägen i 6 år på grund av mobbning men 

alltid varit för feg för att ta sitt liv. När någon lämnar en text efter sig innehållande att de vill 

ta sitt liv, blir det alltid många svar på sådana inlägg. Uppmuntrande texter om att livet 

innehåller så mycket, att de inte skall låta mobbarna vinna, att de inte är för fega för att ta sitt 

liv utan att det däremot är fegt att ta sitt liv. Alla knep och uppmuntringar försöker de med, de 

vill inte se rubriker i aftonbladet om att mobbningen tog hans liv. En tjej svarade på en 

persons självmordstankar: ”Det finns enkla sätt att ta sig ur mobbningen, överdos i piller, 

hoppa från en bro, ställa sig framför tåget. Men de är de fegaste sätten, låt inte dom vinna. 

Kämpa, prata och dela med dig så får du stöd.”

Många av de texter som handlar om självmordstankar i samband med mobbning tolkar jag 

som ett rop på hjälp. En hjälp som de försöker få från andra barn och ungdomar då den vuxna 

världen inte kan hjälpa dem. En kille beskriver en tragisk historia om hur han blivit mobbad i 

många år och försökt med att byta skola. Men att mobbningen fortsätter även där, han avslutar 

med: ”snälla ni hjälp mig, för snart orkar jag verkligen inte mer”. 

En annan text (Bilaga 3, 18) avslutas med: ”snälla hjälp mig innan det är för sent”, men hans 

text är ännu mer oroväckande än de andra som jag har läst. Han beskriver hur han vill skjuta 

ner lärare, andra elever och avsluta med att skjuta sig själv. Han vet inte om han egentligen 
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vill göra det eller om han bara har det som en fantasi. Här är det viktigt att överväga hur 

seriöst han menar med det, men det går inte att utesluta att han inte menar allvar med det. Det 

kan också vara så att mobbningen har gjort att han skapat denna fantasi som han rymmer till 

då det börjar bli jobbigt.

En annan faktor som ofta förekommit i deras texter är huruvida det är rätt att förflytta 

mobbaren eller offret från skolan eller från klassen där mobbningen förekommer.

I många texter som jag har läst så berättar de om att de fått byta klass eller skola för att de 

varit mobbade. Detta som en åtgärd för att får mobbningen att sluta. Det går inte att säga i 

generella drag om denna åtgärd hjälpt dem som varit utsatta för mobbning eller inte. En del 

menar att mobbningen upphörde och de fann nya vänner, andra menar att mobbningen bara 

fortsatte. En kille har bytt skola två gånger men på de båda nya skolorna har mobbningen 

uppstått igen. Och som jag tidigare nämnt så finns det de som varit mobbade från första klass 

till de slutat gymnasiet.  

Många försöker genom att byta skola bli av med mobbningen, men i många fall verkar det 

inte hjälpa utan det fortsätter i den nya skolan också. Björk (1999) som är mycket inne på att 

grupper har en ledare som styr ett spel där det finns vissa spelregler. Hon menar att 

anledningen till att det blir så här är att den nya personen som kommer till den nya skolan 

försöker direkt få kontakt med andra. I de grupper som redan finns på skolan finns det redan 

vissa spelregler, den nya känner då inte till dem och kan därför inte följa dem.

En annan åtgärd kan vara att förflytta den eller de som mobbar från klassen eller skolan. En 

tjej blev mobbad och hon berättade i sin text att mobbningen bara fortsatte till de förflyttade

ledaren i gruppen som mobbade henne. När han hade försvunnit försvann all mobbning mot 

henne. Det är som jag tidigare varit inne på att den svaga länken i gruppen kan många gånger 

vara ledaren, då han lämnar gruppen försvinner mobbningen i många fall.

Det som barnen och ungdomarna diskuterar mycket kring när det gäller att förflytta någon 

som åtgärd för att få ett stopp på mobbningen är om det verkligen är rätt att förflytta den som 

är mobbad, många menar att det är inte är offret som ska flytta. Han eller hon har ju inte gjort 

någonting, utan att det i stället är de som mobbar som skall förflyttas. Men en tjej beskrev att: 
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”har man varit mobbad i fyra år och de erbjuder henne att börja en annan skola och det 

skulle hjälpa då tar man den chansen, hellre byta skola än att fortsätta må dåligt”

En person menar att det enda sättet att få stopp på mobbningen genom förflyttningar är att 

dela gruppen som mobbar. Sedan skall de spridas ut på olika skolor så de inte får en chans att 

fortsätta mobba på en annan skola. Förflyttas offret väljer de bara ut ett annat offer, hon 

menar att problemet inte försvinner utan förflyttas bara.

Och den sista faktorn är skolan och lärarnas roll, att barnen och ungdomarna anser att de inte 

får det stöd som de borde får från dem.

En tjej (Bilaga 3, 19) som hade varit mobbad i många år, hon stod inte ut längre så hon gick 

till skolans kurator för att få hjälp. Hon beskrev för denna kurator att hon kände sig utfryst 

och att det pratades bakom ryggen på henne, då svarade kuratorn: ”för att jag ska kunna hjälpa 

dig måste du beskriva något mer konkret”. I många texter som barn och ungdomar har skrivit 

på Lunarstorm finns liknande situationer beskrivna då de känt att skolan, lärare och kuratorer 

inte velat eller kunnat hjälpa till.

Det finns exempel i texterna (Bilaga 3, 20) då barnen och ungdomarna gått till rektorerna på 

skolorna och sagt hur situationen sett ut, att någon varit mobbad. Men att rektorerna då direkt 

förnekat att mobbning förekommer på skolan utan att undersöka saken. Om det är okunskap 

om mobbningen som gjort att rektorerna inte velat handla i en sådan situation eller om det är 

ryktet som de varit rädd om kan vara svårt att säga.

En kille berättade för en lärare att alla kallade honom ”nigger” och att han mådde dåligt av 

det. Läraren hade då gått och sagt till de som gjort detta att: ”så gör man ju inte”. Denna 

tillsägelse var inte den hjälp han hade förväntat sig när han hade tagit mod till sig att berätta 

för läraren. En annan kille stod upptryckt mot väggen av två killar, en lärare gick förbi utan 

att titta dit. ”Det är som de inte vill se vad som händer”.

Ett annat exempel var en tjej (Bilaga 3, 21) som gick och berättade för sin lärare. Läraren 

svarade då att hon inte skulle bry sig utan bara gå därifrån. ”Hur kan man inte bry sig när 



49

man bara får höra hur dålig, ful, värdelös, dum och trög man är?” Hon menar att lärarna såg 

vad som hände, de kunde inte missa det, men de visste inte hur de skulle lösa problemet. 

”Bryr dig inte om dom, dom är bara avundsjuka, hur ska jag kunna förneka att mobbarna 

finns? De finns ju överallt!” 

En tjej beskrev i en text som hon skrev att hon hamnade i en ond cirkel. Hon var mobbad och 

skulle egentligen behöva lärarnas stöd. Men mobbningen gjorde att hon blev aggressiv och 

började skolka och det började gå dåligt i skolan. Lärarna som då borde stå på hennes sida tog 

i stället avstånd från henne på grund av att hon var otrevlig, aggressiv och inte var intresserad 

av skolan.

Det skall dock tilläggas att den del av barnen och ungdomarna som skriver texter även är 

nöjda med skolan och lärarnas arbete mot mobbning. Men eftersom det var så många som 

hade samma åsikt om att skolan inte räcker till var det viktigt att lyfta fram detta.
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Diskussion

När jag började skriva på denna uppsats var min fundering om det verkligen skulle fungera att 

göra något vetenskapligt arbete genom att studera barn och ungdomars texter på Internet. Men 

det har fungerat bra, metoden var annorlunda jämförelsevis med intervjuer, observationer eller 

enkäter. Att använda sig av en metod som denna har varit mycket intressant och jag har på 

vägen sett att det funnits både negativa och positiva saker med att analysera texter utan 

egentligen komma i kontakt med barnen och ungdomarna. Det som kan ses som en brist med 

metoden har varit att som jag tidigare nämnt tillförlitligheten. Exempelvis detta med att jag 

inte kan vara helt säker på vem personen är som skriver texten som jag läser. Det har även i 

vissa fall varit svårt att överväga om en persons åsikter och tankar egentligen varit seriösa. 

Exempelvis killen som delade med sig av sina tankar att han ville skjuta lärare, elever och 

sedan skjuta sig själv på grund av att han mådde så dåligt av mobbningen. Det låter som det 

nästan skulle vara hämtat från en film, men om han verkligen menade det som han skrev så 

kändes det mycket viktigt att ta upp för att visa vad mobbningen kan göra med en människa. 

Om jag i stället hade använt intervjuer hade jag på deras tal och sätt att vara lättare kunnat 

läsa av trovärdigheten och dessutom ställt följdfrågor på det som verkade konstigt eller 

påhittat.

Det som jag känner har varit en fördel med att använda en metod som denna är att barnen och 

ungdomarna kan på ett lättare sätt utrycka sina känslor från erfarenheter. Dels för att det inte 

finns några bestämda frågor som styr deras svar och dels för att de pratar inte med någon 

ansikte mot ansikte om hur de känner. Det som varit svårt men som jag ändå känner hade 

varit ännu svårare med någon annan metod var att se hur de som mobbar eller har mobbat 

någon ser på mobbningen. Och som jag tidigare också sagt att det är svårt för någon som 

mobbat eller mobbar någon att våga dela med sig av hur de känner. Detta för att de inte är 

omtyckta av andra människor inte minst de som exempelvis varit mobbade i hela sitt liv.

Efter jag nu skrivit detta klart måste jag säga att mobbningen känns nästan mer oförståelig än 

innan jag började. Tidigare visste jag inte så mycket om det och hade inte funderat så mycket 

på vad mobbningen egentligen innebär. Men efter att har läst barnen och ungdomarnas tankar 

och funderingar är det lätt att ställa sig ännu fler frågor.
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Jag, precis som många forskare har utgått mycket ifrån Dan Olweus då han är den forskare 

som hållit på med forskning inom mobbning länge och har stor erfarenhet. Tre femtedelar av 

den forskning som finns lutar sig mot Olweus forskning, och det märks, hans namn står 

överallt i litteratur som handlar om mobbning. Att jag valt att inte använda mig så mycket av 

Heinz Leymanns forskning är att han inriktar sig mycket på mobbning bland vuxna på 

arbetsplatser. Hans forskning är också mycket stor men eftersom det var barn och ungdomar 

som jag ville inrikta mig på så hamnade han lite utanför.

Forskning inom mobbning finns relativt mycket om, det som jag kan känna är att det fanns en 

begränsning av mobbning som enbart handlar om tjejers mobbning. Den forskning som finns 

verkar vara mycket inriktad mot mobbning bland killar. 

Det som varit svårt då jag ville till viss del använda mig av tidigare forskning för att göra min 

analys var att forskningen inom mobbningen känns så osäker. Det finns inga givna svar på hur 

mobbning fungerar, forskare har fått olika svar i sina undersökningar så deras resultat har 

blivit olika trots att de egentligen frågat samma saker.

Mina frågeställningar var:

Hur beskriver barnen och ungdomarna vad mobbning är i texterna genom direkta upplevelser, 

åsikter och då de reflekterar kring mobbning?

Hur skiljer sig mobbarens och den mobbades beskrivningar åt?

Finns det några speciella faktorer som barnen och ungdomarna lyfter fram i texterna som 

känns viktiga för dem att diskutera kring?

Genom att studerat barnens och ungdomarnas texter har jag lyckats fånga deras sätt att se på 

mobbningen och jag har även fått se in i deras erfarenheter vad dem har varit med om. Detta 

har utvecklat mitt sätta att se på mobbning, tidigare visste jag att det fanns mobbare och 

någon som blev mobbad. Men nu har jag även fått en ökad förståelse för deras känslor och 

erfarenheter som inte går att fånga upp genom att se någon bli mobbad, någon som mobbar 

eller bara genom att läsa litteratur om mobbning.
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Jag har försökt visa både offrets sida av mobbningen men också mobbarens sida av 

mobbningen. Deras beskrivningar var ganska lika varandra, en stor skillnad som jag kunde 

tyda var att de som skrev hade olika syfte att skriva sin text. De som varit mobbade verkade 

vilja framhäva mobbningens konsekvenser, att mobbning inte är något bra utan måste stoppas. 

Deras syfte kändes mer som en protest mot mobbningen. Medan mobbarens texter ofta 

verkade syfta till att söka empati och förlåtelse varför de betedde sig som de gjorde. Detta kan 

vara en förklaring till att det blev väldigt upprört från alla då en mobbare skrev någonting. 

Deras syften med inläggen var inte det samma, detta kunde tydligt märkas då någon som varit 

mobbare beskrev tydligt varför han mobbade och sedan påvisade att han ville dela med sig av 

det för att kunna motverka mobbningen. Denna person fick då oftast god respons tillbaka.

De faktorer som de själva lyfte fram i texterna var självmordsbenägenhet, och huruvida det 

var rätt att flytta mobbare och offer från skolan eller klassen. Och den sista faktorn handlade 

om att de var kritiska till skolan och vuxenvärlden att de inte fick den hjälp som de behövde.

Det svåra när de diskuterade om självmord var precis som jag nämnt tidigare hur seriöst de 

egentligen menar med det. Det kan också vara ett sätt att få större uppmärksamhet och större 

förståelse för hur dåligt de mår. Att brist på hjälp och stöd från skolan och vuxenvärlden 

skulle vara en av de faktorer som belystes mest var inget jag hade räknat med. Några stycken 

som hade fått möta en skola som inte ville eller kunde hjälpa till hade jag räknat med. Men att 

det var så många som inte fått den hjälp de förväntat sig hade jag inte räknat med.
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Bilaga 1

Forum



Bilaga 2

Trådar



Bilaga 3

1.
Tyst mobbning: 
- t.ex. himla med ögonen, kasta menande blickar mellan varandra, göra miner, sucka, tystna, 
vända ryggen till, inte svara på tilltal, behandla någon som luft.. 
> vanligaste formen av mobbning 
>svårast att upptäcka 
>lätt att skylla ifrån sig 
>skolan tror lätt att det inte finns några problem 

Verbal mobbning: 
- viska, sprida rykten, prata "skit", retas, trakassera, håna, härma, hota, anmärka på t.ex. 
kläder, frisyr, kommentera allt den utsatte gör / säger, fnittra, hånskratta, "skämta", skicka 
lappar, anonyma telesamtal 
>inte alltid så lätt att upptäcka denna form av mobbning 
>viktigt att säga till åt någon lärare, så kan han ta itu med det.. (förhoppningsvis!!) 

Fysisk mobbning: 

- råka knuffa till någon, tjuvnyp i förbifarten, står i vägen, gömmer saker för den utsatte, slag, 
sparkar 
>lättast att upptäcka 
>tecken kan vara sönderrivna kläder, blåmärken 
>utövas mest av pojkar och är vanligare i lägre klasser (eller?) 
>kan kamofleras i lekar och idrott

2.
Jag känner att jag blir mobbad, så min definition av mobbing är: 
-När någon blir utfryst av en grupp/klass. 
-Blir kallad glåpord. 
-Blir slagen. 
-Nedsättande kommentarer. 
Det är fler sätt, men allt jag kom på nu. 
Skillnad på när tjejer mobbar och när killar mobbar. Ja 
-Killar: 
Slår oftast, kanske skriker saker efter offret, fryser ut, nedsättande kommentarer 
-Tjejer: 
Sprider rykten, fryser ut, är falska (låtsas vara en vän men skrattar efter man gått). 
MKT nedsättande kommentarer. 
Hur det är att bli mobbad: 
-Man känner sig hatad, ensam, blir antagligen deprimerad (jag har skärt mig tidigare, försöker 
just nu att sluta), påverkar skolarbetet. 
Ja, det var allt jag hade att säga



3.
d e fruktansvärt jag vet på ett ungefär hur det känns. 
blev psykisk mobbad i 2 år ungefär på högstadiet. 
helt plötsligt så pratade inte en männska med mej. fast det värsta å d som gör mest ont av allt 
e att jag tror inte ngn av dom gjorde det med flit. jag tror bara jag blev bortglömd helt enkelt!! 
ingen lade märke till att jag alltid gick ensam å inte hade en käft att vara med. 
som sagt tror jag inte ngn av dom e medvetna om det!!! 
men jag blev bara bortglömd å d sitter i , den känslan e avskyvärd!!! 
kämpa på å låt INGEN sätta sej på er!!!! 
kämpa kämpa kämpa!!!!

4.
Jag ha vart både mobbad och mobbare.. å jag kan bara säga att de känns förjävligt å vara 
mobbad (fast de va ett tag sedan) å att vara mobbare kan man int riktigt beskriva... lärare å 
vuxna säger att men känner om de e fel de man gör... men de kände inte jag. borsan kallar mej 
kallkännslig..å kanske jag e de oxå... fast jag visste att de va fel.. man kan säga att jag 
mobbade för hämnd.. men ändå inte, för varför hämnas på nån oskyldig...?

5.
Mobbare är alltid fega.. Det är ju just vad mobbning handlar om.. 
Om en person retar en annan person så är det trackasserier och inte mobbning 
Om ett gäng ger sig på ett annat gäng så är det inte heller mobbning.. 
Utan mobbning är när flera personer i en grupp ger sig på den svagaste de kan hitta för att 
bekräfta sin egen existens.. Det är alltid fegt. 

Det bästa sättet att stoppa mobbning sker inte från de mobbades sida utan det krävs att någon 
annan stället upp.. Någon som egentligen tillhör mobbarnas "gäng".. alltså inte en mobbare.. 
det kan man inte räkna med.. men någon som dessa respekterar..

6.
Makten? Vilken makt? Får man makt över att sitta & kränka ner en liten pojke på 12 år, så att 
han inte orkar gå till skolan, inte äta mat, inte va med sina "vänner", inte ens vågar gå och 
hämta tidningen på morgonen, när hans mamma ber om det? Nej, det är inte rätt. Snälla, inse 
att man får ingen som helst makt över att kränka ner någon så ljupt att dem inte ens kan gå ut 
och hämta en tiding. Varför kan ni inte inse det? Alla är inte lika dana, hur skulle världen se ut 
då? Trist och tråkig. Acceptera folk som dem ser ut & låt folket vara. Hur vet ni att det är ni 
som är "perfekta" & dem mobbade som är "anorlunda" ?! Vem är egentligen perfekt? det 
kanske är ni som är anorlunda och dem som inte ser ut som er, är helt perfekta. Tänk på vad 
jag har skrivit! Sluta mpbba, och blir ni ni mobbade, så ge inte igen. Ni har ingen som helst 
rätt! S T O P P A M O B B N I N G E N

7.
ja det sätter verkligen enormt djupa spår i en efter något sånt här (har egen erfarenhet av 
psykisk mobbing) men fick aldrig riktigt veta orsaken till varför de mobbade mig .. Jag var 
ingen person som stack ut eller utmärkte mig något just däremot var jag blyg och tillbaka 
dragen men tror de att de gör mig starkare av att de mobbade ut mig då eller ?? ehm..hur dum 



får man vara ?? nej det är inte dem som blir mobbade som ska skämmas utan de som mobbar 
som dömmer ut folk efter ytan /falska rykten istället för att ta reda på fakta men jag tänker 
som så .. det är deras förlust ..de vet ju inte vad de missar om de bara dömmer efter ytan eller 
går efter falska rykten vet inte äns om jag personlige ens skulle vilja vara vän med sånna typer 
som gör på detta sätt .. "hellre ensam än i dåligt sällskap" säger jag =) 
hoppas att du mår bättre idag ?? *kram*

8.
Hur var det att bli mobbad ?
Det var ett helvete. Mitt självförtroende försvann helt när jag blev mobbad, har blivit mer 
försiktigare. Är tyst, pratar gärna inte. HAr skit svårt att gå fram tex till kassa o betala när jag 
handlar. Tror att folk snackar om mig så fort jag viasar mig. Har en svag social fobi, och är 
mycket deprimerad. Det är pga den jävla mobbningen jag varit med om.

9.
jag blev psykiskt mobbad genom i stort sett hela grundskolan, 
vilket jag mådde jätte, jättedåligt av... 
men jag lät det inte trycka ner mig.. 
jag bestämde mig fullt och fast för att jag inte skulle låta dom förstöra och kontrollera mitt liv 
på det sättet för det har de ingen rätt att göra.. 
men det tog mig ett bra tag att inse det också.. 
nu går jag första året på gymnasiet har fått nya underbara vänner 
som verkligen är mina riktiga vänner och stöttar mig i allt.. 
Har även fått en underbar pojkvän (trodde att ingen någonsin skulle vilja ha mig) som jag 
älskar väldigt mycket.. 
så jag har blivit stärkt av det...såhär i efterhand kan jag se att jag har blivit det.. 
Min pojkvän däremot blev också mobbad i grundskolan vilket tog väldigt hårt.. 
och han har fortfarade mardrömmar och ärr på armen att visa på det..
Så jag har lite grann liksom fått se båda sidorna.. 
från mitt perspektiv som blivit stärkt av det...och hans som har förstört hans liv..

10.
Vissa gör en illa med ord eller skratt & njuter av att se en förblöda. 
De gillar att se tårarna i ens ögon, klumpen i halsen & rodnaden. 
Och så ger dom en ett öknamn! 
Soptunnan, pizzanyllet, losern, joran, miffot, cp. 
Öknamnet påverkar en. Det förändrar hela ens gestalt. 
Och en dag vaknar man & ser sig i spegeln & man känner inte igen sig själv. 
För man tror på dom. De vinner, man förlorar. 
Man vill skrika; "Snälla, låt mig vara!" 
Men ingen lyssnar. Ingen bryr sig. 
För de har stulit ens namn & en dag säger de det där öknamnet & man hör något brista.
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VARJE DAG innan man skulle till skolan kände man den där ångestklumpen i magen....och 
när man kom till cykelstället och ställde cyklen var man livrädd att dom skulle "attackera" 
en...sen att gå in i skolan och man visste att dom skulle sitta där i korridoren och ge spydiga 
kommentarer. och vägen till skåpet var igentligen bara några meter...men kändes som flera 
mil.....
En liten knuff inför andra är en stor grej. 
Särskilt om man vet att det ska hända en varje dag. 
Och man är nästan lättad när den knuffen kommer.

12.
Jag var mobbad mer eller mindre konstant från första klass till 8:an, anledningen var att jag 
var en av de som bodde på landet, jag var blyg, och hade en överbeskyddande mamma (som 
inte lät mig cyckla till skolan förrän 7:an t.ex) Var totalt utmobbad, och då slutar man bry sig 
om sig själv, vikten gick uppåt, blev rätt stor, för man brydde sig helt enkelt inte. Var inte 
med på någon aktivitet i skolan, som Disco och sådant, för jag visste att de planerade 
elakheter där. Vilket jag fick ljuga för mina vänner om…
Flyttade till Skåne med familjen och började 9:an här, och allt blev mycket bättre, man har 
sakta men säkert börjat bygga upp sitt självförtroende, även om det på ytan är betydligt bättre 
nu, så ligger en del dolt under ytan, som kommer upp då något händer. T.ex, Om jag gillar 
någon tjej, så intalar man sig själv omedvetet "Nej, du är för ful, du är inte värdig, du har 
inget att erbjuda, sluta att drömma" och p.g.a. detta har jag varit singel också, men denna 
tankegång har jag fått kämpa emot och har nog till viss del kommit över, eller jo.. jag tror jag 
e över den nu. Nu är man bara inte värdig i och med att man varit Singel så länge.. 

Sen i och med att man inte gick på Disco och sådant, och då man väl provade, så gick det åt 
helvete. Så jag trivs ju inte på sådana ställen, är fullkomligt livrädd för att skämma ut mig, det 
är nog min största rädsla, så om jag går ut någon gång, så är det med någon kompis jag kan 
lita på till 100% som inte överger mig. Detta bearbetas också, och man har ju bättrats på,men 
är fortfarande ingen utemänniska (vilket verkar vara normen).

13.
Detta va inget gäng igentligen utan mer som ett öde... ja kallade dom(oss) the leftovers, ja va 
huvudpersonen i denna lilla "grupp", men oftast den enda. ja hade mot min vilja fått en 
stämpel på min panna där alla kunde se min status...som stod på 0. den som va ensam kunde 
hänga me mej å dom överlägsna kunde göra va dom ville. d va en hemsk tid i mitt liv, men 
nu...nu e ja fri!

14.
Ja blev mobbad under hela högstadiet pga av att ja var adopterad, vilket tydligen va jävligt 
farligt.. =/ Under hela den tiden byggde ja upp en mur och spelade en roll för att inte visa hur 
sårad jag var. I stället för att be om hjälp tog ja saken i egna händer o började slåss för att visa 
att ja visst kunde säga ifrån.. Det enda som var viktigt då var mig stolthet o respekt ja fick då, 
även om ja vet idag att det var fel sorts respekt!



15.
En person elr personer som mår dåligt av nästan vilken anledning som helst, osäkerhet, 
problem hemma, (små elr stora) att man varit mobbad själv tidigare, okontrollerad ilska, sorg, 
ångest, allt man kan skriva upp på en svart lista... elr så kan ju personen man mobbar har gjort 
nånting (obetydligt eller nånting riktigt taskigt) som leder till att man överreagerar eller vill 
"hämnas" ... Ska inte skylla på 
föräldrarna men mycket ligger på hur dom uppfostrar sina barn och att alla behandlas med 
respekt även om man är ung. Det finns massor av anledningar till mobbing.

16.
Orkar inte leva längre... Har stått ut i 2 år på högstadiet men jag orkar inte mer... Det är en 
tidsfråga innan jag tar livet av mig... Vill byta klass men skolan vägrar... Min 
klassföreståndare såger att jag ska ändra på mig men ska jag verkligen det? 
De klasskompisar jag hade har bytt skola. Har bara EN enda vän. Gråter varje dag och det är 
ett helvette att stiga upp varje morgon. är helt utfryst och blir hånad.

17.
Självmordstankar i 6 år, men avstår pga min egen feghet. Har djupa ärr som gör att jag itne 
litar på folk, jag kan plötsligt sätta mig ner och börja gråta hejdlöst och livet känns aldrig 
riktigt rätt. 
Varför gör människor såna här saker mot andra?

18.
Jag e mord o självmords benägen varje gång jag sover så drömmer jag att jag e i min skola o 
jag har två pistoler med mig jag skjuter ner alla jag ser lärare o elever går runt omkring o 
dödar de jag har skadat o avslutar med att skjuta mig själv jag vill verkligen göra det men 
ändå inte vad ska jag göra när jag e i skolan så låtsas jag att jag gör det vad hindrar mig inget 
så snälla hjälp mig innan de e försent

19.
Min mattelärare pratade med mig och även henne. Sa till mig att det är okej att visa känslor. 
Men jag grät inte en tår, de skulle inte få se att de hade knäckt mig. Sen blev jag skickad till 
kurator, mobbningsgruppen kopplades in. Och hela tiden fick jag höra att det var mitt fel. Hur 
kunde jag vara så feg så jag kopplade in mobbningsgruppen. Kuratorn sa att jag va tvungen att 
komma med nåt konkret, med vad skulle jag säga.

20.
rektorn på skolan sa att dom inte hade nån mobbning där... allt var bara bra... jag blev 
misshandlad i skolan fast lärarna brydde sig inte ens... dom sa att de bara var mitt fel... men 
jag visste inte var som var fel... de va så himla jobbigt... jag var typ i skolan 5 gånger på 2 
månader för att jag mådde så dåligt... och när jag var i skolan så blev jag bara retad och slagen



21.
Jag har varit mobbad under flera år.. om man ska vara mer exat så är det under hela 
grunskolan alltså från ettan till nian.. Nu under gymnasie tiden har det inte varit lika mycket 
men det försegår fast inte lika mycket som förut.. Jag och två av mina kompisar som också 
var utsat försökte berätta för lärarna vad som hände men dom förstod inte hur allvarligt det 
var.. Dom sa bara att vi inte skulle bry oss utan bara gå där ifrån.. Hur kan man inte bry sig 
när man bara får höra hur dålig, full, värdelös, dum, och trög man är?  Bryr dig inte om dom, 
dom är bara avundsjuka sa dom, hur ska jag kunna förneka att mobbarna finns? De finns ju 
överallt! När nån spottar på en skåp, skricker elaka saker efter en, slår och misshandlar en 
både fysiskt och psykiskt.. Men lärarna såg aldrig vad som hände eller så gjorde dom det men 
dom visste inte hur dom skulle lösa problemet. Mamma såg aldrig nå, ingen vuxen såg nå 
men alla på skolan visste hur det var men gjorde inget åt saken..


