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 ”Vi spelade kula i Torget en dag, 
en liten folkskolegrabb och jag. 
 
Jag hade väl femti, han hade fem. 
Vi spelte. Och han förlorade dem. 
 
Han snorade till och gav mig en blick, 
då jag visslade överlägset och gick. 
 
Men jag ångrade mig, när jag kom till vår port,  
och tyckte det var något fult jag gjort. 
 
Jag gnodde tillbaka. Men ingenstans 
kunde någon säga, var grabben fanns. 
 
Jag skämdes. Jag tror jag skäms för det än, 
när jag ser dem spela kula igen. 
 
Och jag ville ge, jag vet inte vad, 
för att en gång få se den där pojken glad. 
 
Men nu är han säkert en stor, grov karl,  
som släpar och sliter – jag vet inte var. 
 
Och visste jag det, förslog det ej stort.  
Man kan aldrig ändra det fula man gjort. 
 
Man kan inte lämna kulor igen 
och trösta pojkar, som stelnat till män.” 
 
  Sten Selander (citerat efter Nevander Friström:2001:11-12) 
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SAMMANFATTNING 

___________________________________________________________________________ 

Marianne Danielsson 

Mobbning, kränkningar och medlöpares delaktighet 

Bullying, violations and collaborators participation 

Antal sidor: 44 

Svensk skola har som uppdrag att stimulera elever att dela samhällets gemensamma värde-
ringar och använda sig av dessa, bl.a. genom att respektera andra människors egenvärde. 
Mobbning och kränkningar är dock vanligt förekommande i skolor. Begreppet mobbning an-
vänds inte längre i juridisk mening utan har ersatts av kränkande behandling, vardagligt 
används dock ofta begreppen som två från varandra skilda företeelser. Vid mobbningssitua-
tioner i elevgrupper finns flera parter representerade; aktiva (mobbare), passiva (medlöpare) 
samt försvarare. Även de passiva är delaktiga och ansvariga för hur situationen utvecklas. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka om man kan tänkas minska effekterna av mobb-
ning/kränkningar som sker elever emellan, genom att arbeta mer aktivt med medlöpare. 
Litteraturstudier och kvalitativa, semistrukturerade intervjuer har använts för att nå syftet. 

Utifrån litteraturstudierna och intervjuernas resultat drar jag slutsatsen att det är av stor bety-
delse att medlöpare aktivt bearbetas när man vill minska konsekvenserna av mobbning och 
kränkningar hos utsatta, och få bukt med problemen innan de växer sig alltför stora. 
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Inledning 

Mobbning och kränkningar är, och har länge varit, ett stort problem inom skolan. Utöver den 
oro och ångest som kan uppstå hos den utsatte, kan även inlärnings- och koncentrations-
svårigheter bli följd av utsattheten. En del människor reagerar på utsatthet genom att själva 
utsätta andra i högre grad. Elever som har kränkts/mobbats kan bära med sig både fysiska och 
psykiska ärr av detta under hela sitt liv. Jag anser att man, av humanitära skäl och med tanke 
på skolans uppdrag gällande värdegrund och kunskapsmål, aktivt och på bred front bör arbeta 
för att minska antalet fall och effekterna av kränkningar och mobbning.  

Det kan vara svårt att förändra mobbares beteende av flera olika orsaker. Mobbaren kan ha 
svårt att bryta sig ur sin roll, det finns föräldrar som inte vill eller orkar inse vad deras barn 
gör mot andra, eller vad deras barn råkar ut för. Det finns människor som tycker att `lite får 
man väl tåla´ och det finns barn som växer upp i situationer där de mer eller mindre tvingas ta 
ansvar för sig själva. Kan det vara lättare – därmed inte sagt lätt – att förändra genom att ge 
stöd åt, och arbeta aktivt med alla de barn som vill säga stopp – men inte vågar? Det är ett 
känt faktum att det stora flertalet elever som är närvarande i mobbnings- och kränkningssitua-
tioner inte deltar aktivt, men deras `tysta godkännande´ och accepterande är en förutsättning 
för att utsättandet ska kunna fortsätta. 

Vid mobbningssituationer används ofta mycket tid till mobbare och mobbad, vilket enligt min 
åsikt är bra. Dock undrar jag om det är så att man inte lägger särskilt mycket tid på medlöpar-
na i förhållande till hur stor andel av gruppen de ofta är. Jag ställer mig frågan om ett utökat 
arbete gentemot medlöparna (dock ej på bekostnad av den tid som mobbare/mobbad får) kan 
förbättra situationen i skolan vad gäller mobbning och utsatthet.  

Då åskådarens/medlöparens ansvar lyfts upp till diskussion kan eleverna få bättre förståelse 
för hur deras individuella agerande spelar roll. Den som ser på är delaktig och mår ofta själv 
dåligt, dels på grund av rädslan att bli inblandad, dels av insikten att han/hon sviker den utsat-
te men också sig själv – självaktningen sjunker. Det finns alltså fler anledningar än den 
utsattes väl, att arbeta mer aktivt med medlöpare för att öka deras stödjande insatser. Det är 
även viktigt de som vågar stötta och försvara får uppskattning för det de gör. 

I examensarbetet vill jag undersöka några intervjupersoners åsikter om medlöpares roll vid 
mobbning och kränkningar. Dessa intervjupersoner har yrken inom skolan som innebär att de 
kan möta sådan mobbningsproblematik som förekommer där. Jag vill även att jämföra/koppla 
dessa personers åsikter till vad befintlig litteratur och forskning beskriver, vilket kommer att 
göras i det intervjusammanfattande kapitlet. För att bli insatt i mobbningsproblematiken samt 
skapa underlag för att jämföra intervjuresultat med befintlig litteratur och forskning har jag 
valt att låta litteraturstudier utgöra en stor del av examensarbetet. 

Vuxnas ansvar 

Som lärare har man styrdokument att förhålla sig till. Styrdokumenten för den svenska skolan 
beskriver att man ska arbeta med etik och värdegrund. I Lgr 11 anges normer och värden att 
utgå ifrån, samt vilka kunskaper eleverna bör ha utvecklat när de lämnar skolan. 

Enligt Skollagen (2011)1 ska aktivt arbete bedrivas inom varje enskild verksamhet för att 
motverka kränkande behandling av barn och elever. Om kränkande behandling sker ska åt-
gärder vidtas för att förhindra att det inträffar igen. 

Även internationellt finns bestämmelser att utgå ifrån. FN:s barnkonvention (2011)2 uttrycker 
att alla barn har lika värde och ska ha samma rättigheter. De ska respekteras och skyddas mot 
                                                
1 Se bilaga 2, utdrag ur Skollagen. 
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alla former av våld, misshandel och övergrepp. Barn har rätt att gå i skolan och lära sig det 
som är viktigt, vilket även innefattar respekt för mänskliga rättigheter. 

Definitioner 

Begreppen mobbning, kränkning och medlöpare kan definieras på olika sätt. Nedan presente-
ras några olika för att ge läsaren en bred infallsvinkel. Jag har valt i arbetet valt att utgå ifrån 
Olweus (2001) definition av mobbning, Skolverkets (2009) definition av kränkning samt Co-
lorosos (2004) definition av medlöpare. 

Mobbning 
mobbning, att en eller flera individer upprepade gånger och under en viss tid tillfogar en annan 

individ skada eller obehag. (Nationalencyklopedin 2011). 

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

negativa handlingar från en eller flera personer. En negativ handling är det när någon tillfogar en 

annan person skada eller obehag. Sådana handlingar kan utföras verbalt, vid fysisk kontakt, ge-

nom att skada någons personliga egendom eller indirekt genom utfrysning och isolering. (Olweus 

citerad efter BO:s rapport och förslag mot mobbning, 2001: försättsblad). 

Kränkning 
Kränkande behandling är handlingar som kränker barns eller elevers värdighet. Kränkande be-

handling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera. Kränkningarna kan 

vara synliga och handfasta likaväl som dolda och subtila. De kan utföras inte bara direkt i verk-

samheten utan även via exempelvis telefon och Internet. Kränkande behandling kan till exempel 

uttryckas genom nedsättande tilltal, ryktesspridning, förlöjliganden eller fysiskt våld. Kränkning-

arna kan även handla om att frysa ut eller hota någon. Kränkande behandling kan äga rum vid 

enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Mobbning är en form av kränkande 

behandling som innebär en upprepad negativ handling när någon eller några medvetet och med 

avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en annan skada eller obehag.  (Skolverkets allmänna råd och 

kommentarer 2009:8). 

Kränkande behandling: Handlingar som kränker barns eller elevers värdighet, men som saknar 

direkt koppling till någon av diskrimineringsgrunderna. Gemensamt är att kränkande behandling 

strider mot principen om allas lika värde. Kränkningar är ofta ett uttryck för makt och förtryck. 

Avgörande för vad som ska betraktas som en kränkning är individens subjektiva upplevelse. 

(Dahlkwist 2010:4). 
3
  

Svårt att särskilja begreppen? 
Begreppet mobbning används inte längre i strikt juridisk mening. Detta begrepp kan ingå i termen 
kränkande behandling, ett uppträdande som kränker ett barns eller en elevs värdighet (14a 
kap.3§ skollagen). Skillnaden mellan trakasserier och kränkande behandling är att kränkande be-
handling saknar koppling till någon av de sju diskrimineringsgrunderna. (Dahlkwist 2010:13). 

En situation som i lagens mening betraktas som trakasserier eller annan kränkande behandling kan, 
om den sker systematiskt, också benämnas som mobbning.  (Nordenmark & Rosén 2008 citerad i 
Dahlkwist 2010:13). 

Alla kränkningar är inte mobbning men all mobbning är kränkande behandling (BEO 2009 citerad 
i Dahlkwist 2010:13). 

Medlöpare 
De är de som stödjer och hjälper mobbaren genom att göra något aktivt eller genom att underlåta 

att göra något. De kan stå bredvid och titta bort, uppmuntra mobbaren eller delta i mobbningen 

och själva bli mobbare. (Coloroso 2004:91). 

                                                                                                                                                   
2 Se bilaga 1, utdrag ur barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention. 
3 Diskrimineringsgrunderna är: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, 
funktionshinder, könsöverskridande identitet eller uttryck, och ålder. (Dahlkwist 2010) 
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[…] det finns elever som deltar i mobbning men som i regel inte själva tar initiativet – så kallade 
passiva mobbare, medlöpare eller hantlangare. (Olweus 2007:64).  

 
Salmivalli & Willför-Nyman (2007)b använder ordet medlöpare för dem som `hänger på´ 
mobbaren men inte tar egna initiativ, övriga delaktiga parter kallar de t.ex. förstärkare och 
tysta godkännare4. Olweus (2007) har andra benämningar på dessa, t.ex. anhängare, möjlig 
anhängare oengagerad åskådare och möjlig försvarare5. 

Försvarare 

De barn som hjälper eller försöker hjälpa den som är utsatt.  

Barn – elever 

I examensarbetet används begreppen barn och elever omväxlande för att variera språket. Be-
greppen har i texten inte givits någon särskiljande betydelse. Båda dessa begrepp används 
med andemeningen barn i skolålder. Eventuella undantag kan utgöras av citat, då författaren 
kan ha använt sig av begreppen i en mer preciserad mening. 

                                                
4 För tydligare förklaring av Salmivalli & Willför-Nymans benämningar, se s. 12 
5 För tydligare förklaring av Olweus´ benämningar, se s. 11-12 
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Studiens syfte är att undersöka betydelsen av aktivt arbete med alla elever när man vill få en 
positiv förändring vad gäller mobbningsproblematik i skolor, samt undersöka om kopplingar 
kan göras mellan respondenternas åsikter om sådant arbete, och litteraturen.  

Frågeställningar 

 
Vad är mobbning samt kränkning? 
  
På vilket/vilka sätt spelar medlöpare roll för den utsatte?   
 
Vilken betydelse har det för den mobbade om ett fåtal eller flertal personer utsätter alternativt 
ger stöd/försvarar? 
  
Hur fördelas tiden på mobbare, mobbad, medlöpare vid mobbningssituationer i dagsläget en-
ligt intervjuad skolpersonal? 
  
Kan det vara gynnsamt att regelbundet använda mer tid än idag på riktat arbete mot medlöpa-
re, för att stärka/uppmuntra dem att ta rollen som försvarare? 
 

Avgränsningar 

För att hålla arbetet inom rimliga ramar har jag valt att fokusera på den typ av mobbning och 
kränkningar som sker elever emellan. 

Jag har valt att vid intervjuerna lägga fokus på skolår 1-6, delvis på grund av att många 
grundskolor är uppbyggda utifrån uppdelningen (F)1-6 och 7-9. Med tanke på den tid som 
finns till förfogande för ett examensarbete av den här storleken är det rimligt att lägga fokus 
på en av delarna. Genom att fokusera på en mindre del av grundskolan blir det också möjligt 
med en sammanhållen grupp av intervjupersoner, vad gäller erfarenheter inom yrkets olika 
inriktningar.  
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Metod 

Kvalitativ och kvantitativ metod 

Kvalitativ respektive kvantitativ metod är två, från varandra skilda, samlingsbegrepp och ar-
betssätt inom samhällsvetenskapen. Enligt Holme & Krohn Solvang (1997) konkurrerar de 
inte, istället kan dess svaga och starka sidor stärka varandra. En likhet för metoderna är att 
båda syftar till att ge en bättre förståelse av omvärlden. Den grundläggande skillnaden är en-
kelt uttryckt att man i kvalitativ metod utgår ifrån forskarens uppfattning eller tolkning av det 
som undersöks, medan man i kvantitativ metod utgår ifrån statistik En fördel med kvalitativ 
metod är att den möjliggör koncentration på ett fåtal undersökningsenheter vilket ställer mind-
re krav på resurser och tidsåtgång, samt ett mer flexibelt arbetssätt (a.a.). Detta ser jag som 
fördelar i arbetet med denna studie.  

Vid litteraturstudier bör man vara medveten om att det finns både positiva och negativa effek-
ter av att använda andra personers information, uppgifter och data. En fördel är att s.k. 
sekundäranalys av befintligt material möjliggör användningen av ett bredare urval av uppgif-
ter att analysera än vad man själv har möjlighet att inhämta för en uppsats av den här 
storleken. En annan fördel är att arbete som redan är utfört inte behöver genomföras ännu en 
gång. En nackdel är att man inte har kontroll över kvaliteten på den information man använ-
der. Risken finns även att den inhämtade informationen kan tolkas på fel sätt av den 
sekundäre användaren. (Bryman 2008). 

Den empiriska delen av examensarbetet är gjord med kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 
Intervjuerna har gjorts med åtta personer, en i taget. Semistrukturerad intervju innebär att in-
tervjuaren har en färdig uppsättning huvudfrågor att ställa vid intervjutillfället, men också att 
intervjuaren har frihet att ställa följdfrågor som faller sig naturliga utifrån de svar som ges 
(Bryman 2008). En viss ordningsföljd används i kvalitativa undersökningar, vilken jag följt i 
den empiriska delen av examensarbetet: 1. generella frågeställningar, 2. val av relevanta plat-
ser och undersökningspersoner, 3. insamling av data, 4. tolkning av data, 5. begreppsligt och 
teoretiskt arbete, 6. rapport av resultat och slutsatser (a.a.). 

Urval 

Valet av litteratur har gjorts med strävan att få olika infallsvinklar på den problematik som rör 
området. Mobbning anses vara ett icke enhetligt fenomen där ett stort antal individuella skill-
nader kan förekomma. Området är omfattande och även om mycket av den forskning som 
finns uppvisar stora likheter så finns det även motsägelsefulla vinklingar. Ämnet är intresse-
väckande i många länder och flera olika professioner kan beröras. Det finns en oöverskådlig 
mängd av referenser att använda sig av, det finns dock ingen möjlighet att i ett arbete av den 
här storleken redogöra för all aktuell forskning eller alla de åsikter som finns att ta del av. Det 
finns forskningsresultat och idéer som inte presenteras här. I arbetet förekommer motsägelse-
fulla vinklingar under samma rubrik. Min avsikt är inte att framhäva den ena sidan före den 
andra eller lägga fokus på enskilda författare/forskare, utan att presentera olika synsätt på ett 
någorlunda kortfattat och lättöverskådligt sätt.  

Mycket av den forskning och litteratur jag tagit del av hänvisar på olika sätt till Olweus, dock 
inte alltid med samma åsikt utan även med kritik, vilket i sådana fall framkommer i texten. 
Enligt Skolverket (2002) är Olweus inflytande betydande inom forskningsområdet, vilket 
medför att forskningen är homogen. Från Skolverkets sida påpekas även att forskningen till 
stor del består av hypotesprövade, kvantitativa i studier, vilket anses begränsande.     

Valet av respondenter har delvis gjorts utifrån ett bekvämlighetsurval. Närhet och rimligt kör-
avstånd har fått styra vilken kommun och vilka skolor jag valt att vända mig till med 
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förfrågan om intervjuer kunde genomföras. Vad gäller enskilda respondenter har deras till-
gänglighet och möjlighet att använda tid till intervjuer fått styra vilka personer som 
intervjuats. Jag har valt att inte ta hänsyn till lärarnas ämnesinriktning i yrket, eller responden-
ternas kön och ålder, då det inte har relevans för studien.  

Respondenterna har flera års erfarenhet inom sitt yrke. De har skilda erfarenheter från inter-
vjuområdet. Alla arbetar, eller har arbetat, på två olika F-6-skolor i samma kommun, inom 
skilda rektorsområden. Fördelningen av intervjuerna har gjorts så att en rektor, två pedagoger 
från varje skola. Lärarna är klasslärare i olika årskurser (inom årskurs 1-6), vilket har relevans 
i sammanhanget eftersom arbetet som klasslärare innebär nära relationer och kontakt med 
eleverna. Det är ofta klasslärare som först möter problem som kan uppstå inom intervjufrå-
gornas område. Den utbildning de har är varierande: lågstadie-, mellanstadie- och 1-7-lärare 
och de har alla minst fem års erfarenhet inom läraryrket. Skolsköterskorna arbetar av naturliga 
skäl på flera olika skolor. 

Jag har av två anledningar valt att inte intervjua elever. Ur etisk synpunkt anser jag att de 
känslor som kan rivas upp vid sådana intervjuer måste kunna bemötas efteråt med stöd och 
hjälp. Jag har inte möjlighet att hantera eventuella problem/svårigheter som kan uppkomma 
till följd av intervjuer av det här slaget, eftersom jag inte befinner mig i elevernas vardag. Det 
är också ett mer svårhanterligt arbete att få till stånd intervjuer med elever då det kräver skrift-
liga tillstånd från föräldrar, och sådant kan vara svårt att få inom den tidsram jag haft att rätta 
mig efter. 

Genomförande 

Under litteraturstudien och som förberedelse för intervjuerna läste jag in mig på området ge-
nom att ta del av ett flertal olika forskares/författares syn på mobbnings- och 
kränkningsproblematik. Utifrån det och mina egna tankar skrev jag en mängd tänkbara fråge-
ställningar som därefter bearbetades och sammanställdes. Under arbetet med intervjufrågorna 
tog jag del av texter av Bryman (2008) samt Kvale & Brinkmann (2009) som på olika sätt 
berör kvalitativa intervjuer och etik vid forskning. Min handledare fick ett flertal gånger ta del 
av förslag på frågor och ge respons för att dessa skulle bli så tydliga och givande som möjligt. 
Avslutningsvis skapades en intervjuguide med 6 huvudfrågor samt ett par eventuella följdfrå-
gor. Ett frågeformulär bestående av huvudfråga 1-5 samt den använda definitionen av 
medlöpare, sattes samman för att delges respondenterna i förväg. 

Denna intervjuguide användes vid intervjuerna.6 För valde jag att låta respondenternas svar 
styra vilka följdfrågor som ställdes. Skriftlig presentation av den definition av begreppet med-

löpare som syftas till vid intervjuerna gjordes i samband med att intervjupersonerna fick ta 
del av de förberedande frågorna. Syftet med detta var att undvika sådana svårigheter som kan 
uppkomma till följd av att respondenterna har en otydlig bild av vad intervjuaren menar.  

Jag tog kontakt med tänkbara respondenter för förfrågan om de ville ställa upp på intervjuer 
och vid jakande svar bestämde vi tid och plats, vilket de fick styra utifrån sina förutsättningar. 
De fick samtidigt information om intervjuämne, att intervjuerna skulle ske i samband med ett 
examensarbete, anonymitet, hur lång tidsåtgång som beräknats och att intervjuerna skulle spe-
las in men ej publiceras i sin helhet utan i en sammanfattande text. De fick även vetskap om 
att de skulle få ta del av fem av sex frågor i förväg och varför den sjätte frågan skulle ställas 
på plats. Därefter skickades det förberedande frågeformuläret till varje respondent 7.  

Vid intervjutillfällena inledde jag med att presentera mig och tacka respondenterna för att de 
ville ställa upp. Vi hade också en kort pratstund för att `öppna upp´ inför intervjun. Jag infor-
                                                
6 Se bilaga 1 
7 Samma som bilaga 1, bortsett från följdfrågorna och fråga 6 med tillhörande exempel. 
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merade åter om anonymitet och inspelning samt rätten att dra sig ur eller välja att inte svara på 
någon fråga. Jag berättade också för var och en att han/hon skulle få ta del av den transkribe-
rade intervjun för genomläsning och `godkännande´.  

Under intervjuerna ställde jag de frågor som respondenterna tidigare tagit del av och också 
hade möjlighet att läsa själva under intervjun. De fick svara i lugn och ro, men om jag lade 
märke till att frågan missuppfattats bröt jag in och förtydligade vad som menades med frågan. 
Utifrån de svar som gavs, ställde jag följdfrågor som föll sig naturliga. Jag ställde även frågor 
av typen `menar du att/jag tolkar dig som´ för att försäkra mig om att jag uppfattat svaret rätt, 
vilket förordas av Kvale & Brinkmann (2009). Vid några tillfällen fick jag bekräftelse på att 
jag uppfattat respondenten på rätt sätt och några gånger fick jag förtydliganden av vad re-
spondenten egentligen menat.  

Den sjätte och sista frågan i intervjun fick inte respondenterna ta del av förrän de fem övriga 
frågorna besvarats, då den frågeställningen möjligen skulle kunna påverka övriga svar. Fråga 
6 och dess exempel lästes av respondenterna själva eftersom det kan vara lättare att förstå 
frågan skriftligt än muntligt. Gott om tid att svara gavs respondenterna. Intervjuerna spelades 
in, och transkriberades omgående efter varje intervjutillfälle.  

Bearbetning och analys 

Efter genomförd transkribering av alla intervjuer har varje respondent fått ta del av sin egen 
intervju för genomläsning och ev. tillägg. Därefter har intervjuerna jämförts och samman-
ställts en fråga/svar i taget. Så framställs också resultatet av intervjuerna. Arbetet med att 
sammanställa de svar som givits har varit svårt och tidskrävande då det ofta funnits små 
vinklingar och betydelseskiljande kommentarer i svaren. En del av dessa detaljer har jag för-
tydligat i resultatet och en del, mycket närliggande svar, har sammanfattats i en för flera 
respondenter gemensam formulering. Efter att ha sammanställt alla intervjusvar har resultatet 
analyserats och jag har sökt efter ev. kopplingar eller motsägelser mellan respondenternas 
svar och den litteraturstudien. För bättre överskådlighet har jag valt att lägga analysen som 
egen text efter varje frågeställnings resultat. 

Trovärdighet och äkthet 

Eftersom jag följt Brymans (2008) rekommendationer för hur semistrukturerade intervjuer ska 
utföras, samt tagit del av Kvale & Brinkmanns (2009) texter om intervjuer och analyser, har 
intervjuerna gjorts utifrån ett väl underbyggt underlag. Detta medför att resultatet har en hög 
sanningshalt och äkthet. Respondenterna har fått ta del av sina egna transkriberade intervjuer 
och givits möjlighet att kommentera dessa och göra tillägg, vilket höjer säkerheten för att inga 
felaktigheter har skett. Strävan har varit att återge respondenternas åsikter så utförligt som 
möjligt men med sammanfattande formuleringar. Vad gäller sammanställningens användbar-
het i forskningssyfte, måste påpekas att antalet utförda intervjuer är så få att det är svårt att 
utläsa ett resultat som kan ses som generellt. 

Etiska kriterier 

Etik i samhällsvetenskapliga undersökningar innehåller flera olika delar. Några centrala om-
råden är deltagarnas frivillighet, skyddat privatliv, informations- och samtyckeskrav, att det 
inte får förekomma falska förespeglingar och att deltagarna inte får komma till skada på något 
sätt. Inom svensk forskning gäller bland annat följande etiska principer: 1) deltagarna ska 
informeras om undersökningens syfte, vilka moment som ingår och att deras deltagande är 
frivilligt 2) deltagarna har rätt att bestämma över sin medverkan 3) alla uppgifter om personer 
i undersökningen ska behandlas med konfidentialitet 4) de uppgifter som samlats in i under-
sökningen får enbart användas för forskningsändamålet. (Bryman 2008) 
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I den empiriska delen har jag utgått ifrån de etiska principer som Bryman (2008) förordar för 
samhällsvetenskapliga undersökningar. Respondenterna har, i samband med förfrågan om de 
var villiga att låta sig intervjuas, muntligt informerats om anonymitet, ämne, beräknad tidsåt-
gång, att intervjuerna spelas in men inte publiceras i sin helhet utan i en sammanfattande text, 
samt att intervjun sker i samband med ett examensarbete. I anslutning till intervjun har varje 
deltagare åter muntligen informerats om samma sak samt möjligheten att dra tillbaka sitt del-
tagande och/eller att välja att avstå från att svara på vissa frågor. De intervjuade personerna 
har fått ta del av sin egen transkriberade intervju, och haft möjlighet att kommentera den och 
ge kommentarer eller tillägg, vilket dels är ett etiskt förhållningssätt och dels ger ett högt mått 
av äkthet.8  

Metodkritik 

En del av den kritik som förs fram gentemot kvalitativ forskning är att den är alltför subjektiv. 
Kritiker menar att kvalitativa resultat ofta bygger på forskarens uppfattning om vad som är 
viktigt och även den relation han/hon får till undersökningspersonerna. Även svårigheten att i 
en kvalitativ undersökning generalisera resultatet till andra miljöer framhävs (Bryman 2008). 
I ett examensarbete av den här storleken och med den tid som finns tillgänglig är det dock 
svårt att genomföra en kvantitativ undersökning.  

Valet av respondenter kan kritiseras då det ej förekommer intervjuer med personer som är/har 
varit drabbade av mobbning personligen9. Dock är alla respondenter valda med utgångspunkt 
i det faktum att alla som arbetar inom skolan förr eller senare stöter på problem som rör 
mobbning och kränkningar och därmed har de inblick i de utsattas situation. Respondenterna 
har erfarenheter som gör att de kan uttala sig trovärdigt om problemområdet.  

Användandet av ett s.k. bekvämlighetsurval medför vissa negativa effekter. Även om resulta-
tet är intressant kan det inte givet generaliseras. Resultatet är sannolikt inte representativt för 
hela den grupp vars åsikter man avser att undersöka (Bryman 2008). Med hänsyn till den tid 
som finns tillgänglig, och tidpunkten (sent på höstterminen) är det ofrånkomligt att låta be-
kvämlighetsaspekten väga in vid urvalet av respondenter. Närhet och tillgänglighet har till 
viss del fått styra urvalet av respondenter. Urvalet har även fått styras av vilka som ansett sig 
ha möjlighet att ställa upp. Jag har försökt minska de negativa effekterna av ett bekvämlig-
hetsurval genom att fördela intervjuerna på två skolor inom olika rektorsområden, vilket 
innebär skilda värdegrundsdokument och arbetssätt. Endast åtta intervjuer har gjorts. Även 
detta påverkar i vilken grad man kan generalisera resultatet.  

För att minimera risken för missförstånd och feltolkningar har jag låtit andra människor ta del 
av frågorna före intervjuerna. Trots det har vissa frågor missuppfattats -  det fria tolkningsfö-
reträdet finns alltid och någon fråga är alltför kort för att tydligt klargöra vad som menas. 
Exemplet om KiVa som var ett av två exempel på hur man kan göra i arbetet gentemot med-
löpare, försvårade för respondenterna snarare än underlättade. I efterhand inser jag att det 
hade varit bättre att inte presentera några exempel förrän vid eventuell efterfrågan. 

Det har varit en fördel att göra semistrukturerade intervjuer. Jag som intervjuare har fått möj-
lighet att förklara frågeställningen om den intervjuade missförstått frågan och jag har haft 
möjlighet att ställa fria följdfrågor. Följdfrågorna har varit en viktig del av intervjuerna då de 
olika intervjupersonerna så att säga har `gått i olika spår´ inom samma fråga och genom följd-
frågorna har jag då kunnat få en bred och samlad bild av deras åsikter. 

 
                                                
8 Se Metodkritik 
9 Se Urval 
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Litteraturgenomgång och tidigare forskning  

I syfte att lägga fokus på både kränkta och mobbade, samt med strävan att variera språket, 
används omväxlande orden mobbare/utsättare samt mobbad/utsatt. Som tidigare nämnts anses 
mobbning och kränkningar inte vara ett enhetligt problem. I texten beskrivs skilda infalls-
vinklar och problemområden. Dock vill jag ännu en gång påpeka att forskningen om 
mobbning anses vara homogen och att många forskare influerats av Olweus. (Skolverket 
2002) Detta kan påverka den bild som framställs i arbetet, vilket kan vara bra att läsaren är 
medveten om. 

Vad är mobbning, vad är kränkning – vad är inte mobbning? 
Mobbning är en fråga om liv och död, och genom att undvika problemet utsätter vi våra barn för 

livsfara. Mobbningen får inte trivialiseras och slätas över av vuxna, den får inte bagatelliseras, 

förträngas eller förnekas. […] Barn som mobbas tillbringar mycket tid med att tänka ut sätt att 

komma undan sina plågoandar och får inte så mycket energi över till skolarbetet. Men det är inte 

bara den mobbade som får lida av konsekvenserna av mobbningen. Många av de barn som mob-

bar kan inte bryta sitt beteendemönster utan tar det med sig in i vuxenlivet, där de får problem 

med relationer till andra människor. Risken är stor att de behandlar sina egna barn illa; de får 

svårt att behålla ett arbete och hamnar oftare i fängelse. (Coloroso 2004:15-16). 

Mobbning uppfylls enligt Olweus (2007) alltid av tre kriterier: 1) det är ett ondsint beteende, 
2) det upprepas och sker under viss tid, 3) relationen mellan parterna innehåller en obalans i 
makt eller styrka. ”I ett mer vardagligt språk kan man definiera mobbning som upprepat nega-
tivt eller ondsint beteende, från en eller flera personer, som riktar sig mot en person som har 
svårt att försvara sig.” (Olweus 2007:59) Obalansen i maktförhållandet kan bero på en reell 
fysisk styrkeskillnad eller upplevelsen att den ena parten är svagare fysiskt eller psykiskt.  
Den kan också bero på skillnad i antal personer, om flera personer går emot en. Mobbning är 
ett beteende som ofta håller sig stabilt över tid, sannolikheten är stor att både mobbare och 
offer kommer att stanna kvar i sina roller under lång tid om man inte systematiskt arbetar för 
att förändra situationen (a.a.). 

Forskningen om mobbningen visar samtidigt att det inte är ett helt entydigt begrepp. På några 
punkter råder dock stor enighet om hur fenomenet mobbning ska förstås. För det första finns alltid 
en förövare, för det andra finns negativa handlingar och för det tredje finns ett offer. Mobbning in-
nebär att en person blir utsatt för kränkande behandling. Men en enstaka kränkande behandling 
innebär inte mobbning. Kränkningarna övergår i mobbning när de upprepas. På denna punkt är de-
finitionen av mobbning vag, det finns inget accepterat kriterium för hur många kränkningar som 
ska förekomma och under vilken tidsperiod för att fenomenet ska kallas mobbning. (Skolverket 
2011-11-26). 

Det är allmänt vedertaget att det inte är mobbning när det handlar om två personer med unge-
fär samma fysiska och psykiska styrka som är aggressiva mot varandra eller hamnar i konflikt 
(Olweus 2007). Det är vanligt att elever retas med varandra på ett lekfullt och vänskapligt sätt 
i det sociala samspelet i skolan – det är sällan mobbning. Om retandet upprepas och är förned-
rande och kränkande och om det fortsätter trots att det finns tecken på att den som är utsatt 
blir illa berörd/ogillar detta, är det mobbning. Det är många gånger svårt att avgöra om det är 
ett `ondsint retande eller ett `skojande retande´(a.a.). Coloroso (2004) skriver att impulsiva 
aggressionshandlingar som inte har en speciell person som mål (vanligt förekommande från 
barn med diagnoser såsom Aspergers, ADHD och liknande), inte är mobbning. Inte heller 
`vanliga´ en-mot-en- slagsmål, eller spontant, slumpartat våld, är mobbning. Det sistnämnda 
kan vara en reaktion från ett mobbat barn. 

Kränkningar kan ske på många olika sätt. ”Vad en människa uppfattar som kränkande kan 
tolkas helt annorlunda av någon annan. Det är dock alltid den som känner sig kränkt som har 
tolkningsföreträde.” (Nevander Friström 2001:9). Exempel på hur kränkningar kan te sig är: 
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Tystnad: Att bli mött med tystnad, ointresse och nonchalans ger ångest, människan är social 
och överlever inte utan kontakt med andra levande varelser. (Mengeles experiment10)  
Bortglömd eller överhoppad: Att bli tystad eller inte få säga sin mening när andra får det. 
Utestängd: Man kan bli utestängd fysiskt eller genom tilltal.  
Osedd: Att inte bli sedd och bekräftad – att bli sedd för negativa handlingar är bättre än att 
inte få någon reaktion alls.  
Inte trodd: Att inte bli trodd då man beskriver att man blivit kränkt, fördjupar känslan av att 
vara kränkt. Detta leder ofta till att den kränkte skuldbelägger sig själv.  
Tolkning: Andra människor tolkar någons beteende och bestämmer hur den vill bli bemött.  
Hänsynslös hänsynsfullhet: Människor undviker att tala om vad de vet för att de är rädda att 
trampa någon på tårna.  
Råd man inte bett om: Ständigt upprepade goda råd kan också kränka, trots goda intentioner. 
Bli avbruten: Att inte få tala färdigt.  
Urval: Att inte bli vald/att bli vald sist. `Vi hade honom/henne förra gången, nu ni får ta…´ 
Uthängd inför andra: Att bli förlöjligad inför andra.  
Practical jokes: Det som någon tycker är roligt att utsätta någon annan för.  
Kroppsspråk: Människors kroppsspråk, miner, blickar och liknande, alt. krav på fysisk närhet. 
Att bli härmad: Någon gör sig lustig på någon annans bekostnad. (a.a.). 

Vilka roller fördelas i gruppen? 

Mobbning kan beskrivas som en tragedi (teater) med tre olika roller. (Coloroso 2004) Skåde-
spelaren uppträder för att göra ett speciellt intryck på någon annan. Vid mobbning är pjäsen 
verklig: mobbaren har sin roll, den mobbade sin och medlöparen sin. De flesta elever får 
chansen att pröva på alla dessa roller och klarar av att hantera dem ganska lätt.  En del rör sig 
mellan rollerna mobbare/mobbad, de flesta lämnar mobbarens och den mobbades roller och 
stannar kvar i medlöparrollen men några klarar inte att bryta sig ur rollerna. Det är vuxnas 
uppgift att agera och visa att `den här pjäsen är dålig, vi måste hjälpas åt att skapa en ny´. Rol-
len gäller inte för alltid och den är inte en beskrivning av barnets personlighet – det är rollen 
för tillfället. Mobbarens vilja att styra och kontrollera kan omvandlas till goda ledaregenska-
per, den mobbades icke-aggressiva beteende kan bli en styrka och medlöparen kan bli 
försvarare (a.a.). 

Olweus (2010) `namnger´ personerna som finns med vid mobbningssituationer: 
– utsatt/mobbad 

– mobbar, tar initiativ till mobbning och deltar 

– medlöpare/hantlangare, deltar aktivt men tar inget eget initiativ 

– anhängare/passiv mobbare, stöder mobbningen men är inte själv aktiv 

– passiv mobbare/möjlig anhängare, gillar mobbningen men ger inte stöd öppet 

– oengagerad åskådare, ser det som händer men tycker att `det är inte min sak´ 

– möjlig försvarare, ogillar mobbningen, vill hjälpa den utsatte men gör det inte 

– försvarare, ogillar mobbningen och hjälper eller försöker hjälpa den utsatte 

 

Personerna som finns med vid mobbningssituationer är fördelade enligt följande: 12 % mobb-
offer, 8 % mobbare, 7% medlöpare – de som `hänger på´ mobbaren men inte tar eget initiativ, 
20% förstärkare (kallas ovan anhängare/möjlig anhängare) – visar sitt `gillande´ (t.ex. skratt) 
men är inte aktiva, 24% tysta godkännare – tycker inte om mobbningen men säger ingenting/ 
låtsas inte om det och 17 % är försvarare – försöker aktivt hjälpa den utsatte (Salmivalli & 
Willför-Nyman 2007a, b). 

                                                
10 Under andra världskriget utförde dr. J. Mengele experiment med små barn för att undersöka om människor kan 
överleva om de får mat och dryck men ingen mänsklig kontakt eller kommunikation med andra. Samtliga barn 
dog trots tillgång till mat, dryck samt skydd mot kyla och värme. (Nevander Friström 2001). 



   15 

Olika typer av mobbning 
Mobbning kan ta sig många olika uttryck; såsom utfrysning, våldshandlingar, förödmjukelser, tra-
kasserier, verbala hot, utpressning, retningar, ryktesspridning, ofrivillig inlåsning och förstörelse 
av egendom. Ibland skiljer man även på aktiv mobbning kontra tyst mobbning (såsom utfrysning). 
En form av mobbning som tillkommit med den digitala teknikens utveckling är mobbning via nätet 
och mobilen (elaka sms, att bilder läggs ut på nätet mot en persons vilja). (Skolverket 2011)a 

Mobbning kan vara verbal, fysisk eller social (Coloroso2004). Dessa kan kombineras eller 
förekomma enskilt. Bland pojkar är det vanligt att fysisk styrka värderas högre i gruppen än 
intellektuell förmåga. Fysisk mobbning är den mest synliga formen av mobbning, vilket gör 
den lättare att upptäcka, den är också minst förekommande. Utöver slag, sparkar, nyp, riv-
ningar, stryptag och liknande, räknas exempelvis också att spotta på någon och förstöra kläder 
och tillhörigheter. Denna typ är vanligare bland pojkar. 

Flickor umgås ofta i små grupper och där blir social isolering ett mycket effektivt mobbnings-
vapen. Genom att utesluta, ignorera, undvika eller isolera trycker man systematiskt ner någons 
självkänsla. Social mobbning förekommer mest i pubertetsåldern. Det kan vara subtila och 
svårupptäckta handlingar som suckar, grimaser, fnissande eller att undvika någon samtidigt 
som rykten sprids om personen. Tillsammans med verbal mobbning blir det mycket effektivt 
och svårupptäckt, det är vanligast förekommande bland flickor. Uteslutning definieras inte 
alltid som mobbning11 och offret får ofta inte särskilt mycket förståelse för de känslor som 
uppkommer i situationen. 

Verbal mobbning är mest förekommande, och lika vanligt hos både pojkar och flickor. Detta 
är lätt för mobbaren att komma undan med. Ord kan försvinna i allmänt stoj utan att vuxna 
upptäcker det, eller betraktas som normala dispyter. Exempel är öknamn, nedvärderande till-
mälen, rasistiska och sexistiska kommentarer, rykten, skvaller, e-post, telefonsamtal, SMS 
m.m. Om omgivningen accepterar verbal mobbning är steget ofta nära till andra mobbnings-
former; offret blir reducerat till ett `mobbningsobjekt´ i omvärldens ögon, och en 
normalisering12 av situationen sker. (a.a.). 

Andra ord för att beskriva mobbning används av t.ex. BRIS (2011), som beskriver att mobb-
ning kan vara verbal (t.ex. elaka ord, spridande av rykten, obehagliga mail och sms), fysisk 
(t.ex. knuffar, slag, förstörda kläder och saker) eller psykisk (t.ex. utfrysning, miner, suckar, 
fniss och skratt). Olsson (1998) samt Eriksson m.fl. (2002) skriver om direkt och indirekt 
mobbning. Det förstnämnda sker genom fysiska handlingar, som exempelvis knuffar, slag och 
fasthållning medan indirekt mobbning sker genom social isolering. Dessa båda varianter kan 
inte rangordnas, den ena är inte lättare att stå ut med än den andra.  

Varför och hur uppkommer mobbning? 
Mobbning är ett grupproblem som ofta kan förekomma när människor hamnar i en grupp de inte 
valt själva och som de har svårt lämna, till exempel på skolan, i klassen, på arbetsplatser och fäng-
elser. I en grupp som är otrygg och inte fungerar så bra försöker man ofta hitta en syndabock som 
man kan hacka på och som blir föremål för gruppens ångest eller oro. Mobbaren eller de som 
mobbar ger offret ett flertal negativa egenskaper så att han eller hon blir mindre värd än mobbaren 
– det blir ”tillåtet” att ge sig på den personen. (BRIS 2011). 

Enligt BO:s13 rapport och förslag mot mobbning (2001) är mobbning ett samhällsproblem, det 
existerar inga garanterat fredade zoner någonstans. Det finns inga tydliga uppgifter om hur 
vanligt förekommande mobbning är inom andra områden, men BO:s kontakter med barn och 
vuxna tyder på att det finns stora problem även där. Problemen har ofta sin grund i den sociala 

                                                
11 Se även Wrethander, ”Kamratkultur” 
12 Se även Hägglund, ”Hur vanligt är mobbning och kränkningar i svensk skola” 
13 BO: Barnombudsmannen 
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miljön. Vid skolbarns kontakter med BO finns det både uttalad kritik, och längtan efter vux-
nas närvaro och engagemang. Många elever anser att deras signaler om mobbning inte tas på 
allvar av skolans vuxna. Skolpersonalens personliga engagemang spelar stor roll för hur sko-
lans totala insatser mot mobbning utförs. Av den anledningen är det viktigt att det finns goda 
kunskaper, om sociala relationer och mobbningens orsaker och uttryck, hos personalen (a.a.).  

I de flesta fall är det problem med relationer som är orsak till mobbning och inte avvikande 
beteende eller utseende (Höistad 2001). Mobbare och mobbad har vissa likheter: de har dåligt 
självförtroende (men mobbaren är självsäker), är ofta deprimerade, rädda och har sociala svå-
righeter. Mobbaren kan vara både offer och utövare. Det finns flera olika faktorer som 
bestämmer om mobbning ska kunna uppstå. Det kan vara skolans klimat, skolledningens och 
personalens engagemang, föräldrars inställning, stämning i klassen och om det finns elever 

med aggressiv personlighet eller provocerande mobbningsoffer. Även sådant som ängslig 

personlighet hos elev, `goda´övriga elever samt mognad, personkemi spelar in (a.a.).. 

 Mobbning är inte ett enhetligt fenomen. Inom forskningen används flera olika modeller, för 
att förklara varför mobbning uppstår. (Granström 2007). De olika förklaringarna samspelar 
med, och förstärker varandra. Ingen mobbningssituation är lik den andra och därför behöver 
varje enskilt fall analyseras för att man ska kunna hitta lämpliga insatser. Hos offret ser man 
två skilda förklaringar. Biologisk – människor som på något sätt avviker från mängden blir 
förföljda, den som är svag eller avvikande `hackas´ på av övriga. Den andra förklaringen är 
socialpsykologisk – människor söker efter en identitet/roll i det sociala samspelet. Om alla 
roller utom syndabock/hackkyckling är upptagna måste någon ta den rollen. Den utsatte anses 
då inbjuda till att vara måltavla genom sin rolltolkning. 

Även hos förtryckare pekar man på två förklaringar. Inlärningspsykologisk – mobbarens bete-
ende beror på felinlärning/brist i fostran av umgängesregler/normer för hur människor ska 
fungera tillsammans,vilket kan bero på brister i föräldrarnas och/eller skolans fostran. Den 
andra förklaringen är psykoanalytisk – hos mobbare finns ofta problematiska hemförhållanden 
och en otrygg uppväxtmiljö. Barn med denna bakgrund har ofta en hög grundnivå av aggres-
sivitet som gör att de inte kan hantera irritation och besvikelser på samma sätt som andra, de 
har också en låg empatisk förmåga. 

 

Det används även miljörelaterade förklaringar. Gruppsykologisk – det finns organisatoriska 
fel i hur man hanterar samspelet i grupper, både social utveckling och kunskapsinhämtning 
påverkas. Om det finns ett svagt ledarskap eller uppgifterna för gruppen är oklara skapas osä-
kerhet, vilket kan leda till ångest och irritation, vilket i sin tur kan leda till en kamp i gruppen. 
Det finns även en värdepedagogisk förklaring – skolans värdegrund har stark konkurrens i 
samhället av underhållningsvåld och av att öppna/dolda normer och värden i samhället inte 
alltid stämmer överens med synen på människors lika värde, respekt för andra m.m. Den miljö 
eleverna lever i kan bidra till att förakt för svaghet uppstår hos dem.(a.a.). 
 
Gemensamt för all mobbning är destruktiv maktbalans (Fors 2007 samt Olweus 2007). Den 
som plågar har makt över offret och plågarens känslor handlar om förakt och hat. Offrets 
känslor kan vara hat, förakt och hämndkänslor likaväl som ångest, rädsla och uppgivenhet 
(a.a.). Mobbningen kännetecknas dels av obalansen, dels av mobbarens avsikt att skada offret 
på något sätt, samt hot om att det ska fortsätta. (Coloroso 2004) Det som sker, sker inte av 
olycka eller misstag, det uppkommer ur mobbarens njutning av att göra någon annan illa. 
Både offret och mobbaren vet att detta kan och troligtvis kommer att upprepas. Om mobb-
ningen får fortsätta leder den fram till ett skräckvälde, vilket är ett mål i sig hos mobbaren. 
När skräckväldet är etablerat behöver han/hon inte vara rädd för motstånd eller hämnd.  
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När mobbaren har utsett sitt offer beror det på dennes reaktion på attacken om maktspelet 
fortsätter eller inte (Coloroso 2004). Om mobbaren får den önskade reaktionen – rädsla, osä-
kerhet, apati, eller försvagad självkänsla – så kommer han/hon att fortsätta och den mobbade 
blir till slut någon han/hon inte var från början. Känslor av skuld, skam och misslyckande 
infinner sig och ofta leder detta till isolering från andra kamrater. Den utsatte utvecklar över-
levnadsstrategier istället för den sociala kompetensen. Medlöparnas agerande spelar en 
oerhört stor roll, antingen stärker de mobbaren och försvagar den mobbade eller tvärtom.  

Mobbning uppkommer i en viss ordningsföljd. Mobbaren utser ett lämpligt offer och håller 
koll på att ingen vuxen ska kunna upptäcka maktspelet. Medlöparna finns med i periferin, 
upptagna med något annat. Mobbaren närmar sig offret och gör något `litet´ nedsättande, t.ex. 
använder öknamn, och kollar av reaktionen hos det tilltänkta offret och medlöparna. Offret 
reagerar med att visa någon liten svaghet eller osäkerhet över att bli utsatt. Om medlöparna 
reagerar med att titta bort eller skratta, framstår detta som gillande och accepterande i mobba-
rens ögon. Några medlöpare ser det som underhållning. Mobbaren ökar det negativa 
beteendet, stärkt av känslan att det accepteras av medlöparna. Den mobbade anklagar sig själv 
för att han/hon blir utsatt, känner sig otillräcklig och maktlös och försöker bortförklara situa-
tionen –`mobbaren menar nog inte att vara elak´.  

Medlöparna väljer att avlägsna sig (ofta med dåligt samvete), eller  blir de aktivt deltagande i 
mobbningen. Mobbaren hittar nya sätt att utöva makt, och njuter av att ha kontroll och makt. 
Den utsatte eleven tillbringar mycket tid med att tänka ut hur han/hon ska undvika att bli ut-
satt. Koncentrationen blir dålig på lektionerna, han/hon letar efter ursäkter för att få vara 
hemma och sjuk, slippa gå ut på rast eller liknande. Den mobbade känner sig hjälplös. Medlö-
parna fortsätter att antingen hålla sig undan mobbaren för att undvika konfrontation eller delta 
aktivt i mobbningen. I båda fallen är medlöparna rädda för mobbaren och försöker intala sig 
själva att de inte ska bli nästa offer, att den som är mobbad förtjänar det av olika skäl (mesig, 
annorlunda) att man inte har ansvar för den utsatte m.m.  

Mobbaren beter sig allt värre mot offret och fastnar i sin roll. Han/hon har svårt att se saker ur 
andras perspektiv, empatin är låg och den egna upplevelsen är att han/hon är omtyckt av 
andra. Utsättaren präglas av egoism och intolerans. Den mobbade blir alltmer rädd, arg och 
ledsen. Ilskan är riktad både mot honom/henne själv, mot mobbaren och mot vuxna som inte 
kan eller vill hjälpa. Den bristande koncentrationen går ut över skolarbetet, vilket skapar ytter-
ligare stress och skam. Medlöparna väljer bland fyra olika sätt att hantera situationen: 1) är 
rädd för mobbaren och anklagar offret för att han/hon blir mobbad, 2) deltar i mobbningen 
aktivt, 3) eftersom ingen annan ingriper så tycker man att `jag kan inte heller göra något åt 
det´, 4) ser ingen anledning till att stoppa det.  

Utsättaren växer upp med en självbild som grundar sig i nedsatt social förmåga och med be-
nägenhet att reagera med aggressivitet. Mobbandet blir en del av personligheten och han/hon 
hittar ursäkter inför sig själv och bagatelliserar sitt beteende. Den utsatte tappar tilliten till 
andra, får svårt att skapa normala relationer med andra människor och försöker på olika sätt 
döva den inneboende smärtan. Dålig självbild och dåligt självförtroende är normaliserat i den 
utsattes liv och känslan av att vara annorlunda och otillräcklig är djupt rotad. Medlöparna 
växer upp med skuldkänslor för att de inte ingripit eller blir känslomässigt avtrubbade och ser 
mobbning som ett normalt inslag i uppväxten, något man får lära sig att uthärda. Detta reso-
nemang överför de på sina egna barn och allt kan börja om från början.(a.a.). 

Olweus (2007) beskriver den vanligaste typen av mobbningsoffer (passiva) som mer försikti-
ga och osäkra än elever i allmänhet. De här egenskaperna kan vara både orsak till 
mobbningen och resultat av den. Den mindre vanliga typen av mobbningsoffer (provoceran-
de) har en kombination av ängslan och aggressivitet inombords. De provocerar ofta andra 
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barn och detta kan leda till negativa reaktioner i form av mobbning. Problematiken vid dessa 
två mobbningssituationer skiljer sig från varandra (a.a.). 

När utsatta barn söker hjälp hos vuxna kan de bli bemötta med `bry dig inte om dem´. (Höis-
tad 2001). Detta välmenande råd är dåligt att ge till barnet eftersom budskapet visserligen ger 
en bekräftelse på utsattheten, men också en uppmaning att `du får finna dig i detta, det går inte 
göra någonting åt det´. När inte den utsatte `bryr sig om´ det han/hon utsätts för eller tar emot 
provokationer och elakheter utan att protestera kan det också innebära att mobbaren blir ännu 
mer aggressiv för att få någon slags reaktion – det är frustrerande att inte få någon form av 
gensvar. Det är dessutom svårt att bli respekterad av andra om man låter sig `trampas på´ och 
tar emot vad som helst (a.a.). 

Det som sker ofta ses som vardagliga och naturliga inslag i barnens liv – händelserna ses som 
banala och bagatelliseras därför (Wrethander 2007 samt Hägglund 2007).14 Detta kan benäm-
nas banal mobbning eller beskrivas som våldets normaliseringsprocess (Nevander Friström 
2001). Vid kränkningar reagerar båda parter med förvåning första gången det sker Om ingen 
reagerar och visar att kränkningen inte är godtagen, så kommer det att följa fler och fler 
kränkningar. Den utsatte tar på sig skulden, skäms över att vara utsatt, erkänner inte inför 
andra och ber därför inte om hjälp. Han/hon hittar också ursäkter till varför den kränkande 
personen beter sig som den gör, vilket leder till minskade möjligheter att nå självinsikt.  Det 
skapar också en känsla av att det är meningslöst att försöka förändra läget (a.a.).  

Kamratkultur 

I dagens forskning och arbete mot mobbning utgår man ofta ifrån att orsaken till mobbning är 
individers sociala bakgrund och skilda karaktärer (Wrethander 2007). Man bör också diskute-
ra mobbning ur ett perspektiv där elevers samspel och sociala situationer i skolan sätts i 
samband med den sociala och institutionella kontext de ingår i. Då läggs kamratkulturen, sna-
rare än individernas relationer, i fokus. Om enbart den vedertagna definitionen av mobbning 
används kan det innebära att problem som inte kan förklaras som mobbning ignoreras eller 
bortförklaras. Mobbning bör ses som en konsekvens av det sociala samspel som finns i sko-
lan, där barn skapar relationer och social ordning i gruppen. I denna vardag ingår 
inneslutning, vilket också innebär uteslutning, och därför måste man skaffa mer kunskap om 
hur och vad barn gör då de skapar, bygger och upprätthåller relationer till varandra.  

Wrethander (2007) påpekar att uteslutande hör ihop med inneslutande i kamratkulturen. Ett 
bästa-kompisförhållande är positivt för dem som har den relationen men det innebär ofta ute-
slutning av någon annan. Det agerande som är naturligt i en mycket nära relation sänder 
signaler som utesluter, t.ex. då kompisar planerar i förväg vilka de ska vara med i olika sam-
manhang. För egen del vill de bara vara säkra på att de har en samhörighet/relation med någon 
och det är inget ont i sig. Dock innebär det att något barn (ofta samma) inte tillfrågas, och inte 
heller frågar efter att få vara delaktig. Barnet avstår från att fråga på grund av de signaler som 
ges från den etablerade gruppen. Det behöver inte innebära att någon i gruppen är elak eller 
att de nekar någon att vara med om frågan ställs. Det är svårt att för dem som är inneslutna 
eller deras föräldrar att förstå att denna goda relation faktiskt utestänger någon annan (a.a.). 
Det kan också vara så att elever som befinner sig i utkanten av gemenskapen använder alla 
medel för att bli populära. Barn som `tigger´ om kamrater kan upplevas som påfrestande och 
omöjliga att vara kompis med. De vill `för mycket´.(Höistad 2001). 

Det finns också tillfällen där de som är inneslutna i den nära relationen `spelar ut varandra´ 
för att inte riskera att själva bli uteslutna (Wrethander (2007). Ett bästis-skap skapar ofta av-
undsjuka hos någon (eller flera) av parterna, vilket grundar sig i rädsla att bli övergiven. När 

                                                
14 Se även ”Hur vanligt är mobbning och kränkningar i svensk skola?” 
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ett barn försöker fördjupa relationen med någon inom den egna gruppen, eller någon utanför 
gruppen försöker skapa en relation med en person inom gruppen, ses det som ett hot av 
den/dem som upplever en risk att mista den ställning han/hon har just nu. I arbetet med att 
skapa nya relationer tillhör det att man lägger mycket tid på att bekräfta varandra samt marke-
ra den nya relationen både inför sig själva och inför andra, vilket blir ett effektivt 
utestängande av andra.  

En annan form av uteslutning är då någon, i sin strävan efter att själv bli innesluten i en grupp, 
antingen påbörjar eller `hänger på´ ett negativt beteende/uteslutning av en person för att det 
gynnar ens egen väg till inneslutning i en grupp. Målet med uteslutande kan vara att skapa 
samhörighet för egen del, snarare än att utesluta någon annan. I sådana lägen blir de elever 
som sätts i utanförskap en form av redskap/resurser för andra barn, vilkas strävan är att skapa 
relationer. I förlängningen innebär detta att de som är andras redskap inte själva får fritt ut-
rymme för att skapa relationer. Detta blir med tiden naturliga inslag i barnens kamratkultur.  

Barn `sorterar´ varandra utifrån utseende, bakgrund, språk, klädstil, fritidsintressen osv. I oli-
ka kamratgrupper används olika mått att sortera efter. De barn som är `redskap´ står inte 
utanför kamratgruppen, de deltar i gruppen men det sker på de andra barnens villkor. De barn 
som står utanför är väl medvetna om att de inte är välkomna att delta på samma villkor som 
de andra. De lär sig snabbt att agera efter andras negativa förväntningar. När de beter sig så 
som de övriga barnen förväntar sig, förstärks bilden att de `är konstiga´ eftersom det förvänta-
de beteendet är fel i kamratgruppens kultur. 

Studier visar att barnen själva konstruerar reglerna för sorteringen. De använder de sig av de 
kulturella sammanhang de lever i, sina erfarenheter och de ramar som finns runtomkring. 
Vuxna deltar i barnens relationsarbete utan att alltid själva förstå det. De tillhandahåller och 
legitimerar normer, villkor och förutsättningar som barnen sedan tolkar och använder i sina 
relationer. Barn tolkar inte alltid dessa normer och villkor på samma sätt som vuxna gör och 
därmed skapas nya kulturer, vilka vuxna inte alltid förstår. Vuxnas deltagande och agerande 
spelar stor roll i barns sociala tillvaro, och därför måste de ha kunskap om hur barns relations-
arbete fungerar. (a.a.). 

Föräldrars roll 

Föräldrar har det avgörande ansvaret för vilka normer och värderingar som präglar barnet, och 
de kan göra stora insatser för att förebygga mobbning (BO 2001). Arbetet med information 
och kontakter måste utvecklas, insatserna mot mobbning ska göras i samförstånd mellan för-
äldrar och skola, Föräldrar behöver utbildning i vad som kan göras i förebyggande syfte och 
inte bara bli delaktiga då akuta fall uppstår (a.a.). 

Forskare är överens om att barn som mobbar kommer från familjer med svårigheter av olika 
slag (Eriksson m.fl. 2002). Det kan handla om auktoritära föräldrar som är aggressiva förebil-
der. ”Tid utan vuxna och fysisk disciplin tycks ha stor betydelse för förekomst av mobbning. 
[…] Fysiska uppfostringsmetoder, liten kontroll, brist på effektiv problemlösning och positiva 
attityder till idén att slå tillbaka tycks prägla mobbarens uppväxtmiljö.” (Eriksson m.fl. 
2002:71) Föräldrar till mobbare utvecklar ofta inte barnens självförtroende, eftersom barnen 
inte får fatta självständiga beslut. Detta kan tyckas märkligt eftersom forskning visar att mob-
bare inte har sämre självförtroende än andra. En hypotes är att mobbaren upplever emotionell 
energi i mobbningssituationen vilket ger en känsla av makt och positiv självuppfattning som 
kompenserar tidigare negativa erfarenheter (a.a.). Orsaken till att barn börjar mobba finns 
vanligtvis i hemmet, om inte föräldrarna sätter tydliga gränser för ett barns aggressiva beteen-
de kommer barnet troligen att fortsätta till dess att någon annan sätter gränser (Olsson 1998). 
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Enligt Coloroso (2004) finns det tre olika familjetyper och två av dem hjälper till att fostra 
mobbare, mobbade och medlöpare. I den ena växer barnet upp med antisocialt beteende i fa-
miljen, t.ex. fysiskt våld eller hot om/rädsla för våld. Barnet uppmuntras att vara duktig på 
andras bekostnad, vilket kväver den naturliga empatin. Barnet använder själv de metoder det 
utsatts för. I den andra familjetypen saknas struktur, vilket kan innebära total kravlöshet eller 
slumpmässiga och inkonsekventa bestraffningar och belöningar, hot och mutor. Föräldern tar 
ofta över för mycket i barnets liv och löser alla problem. Barnet blir förvirrat och vet inte rik-
tigt var det står eller vem han/hon är. Strukturlösheten kan bero på olika saker. Den tredje 
familjetypen anses fostra barn som vågar ifrågasätta, kan lösa problem, känner empati och 
kräver ömsesidig respekt (a.a.). 

Vad gäller föräldrar till de utsatta barnen anses det att passiva offers föräldrar ofta är överbe-
skyddande.  Kanske uppmanar de barnet att inte känna som det gör – `bry dig inte om det´ 
(Eriksson m.fl. 2002). Detta kan leda till att barnet inte vågar lita på sig själv och att det upp-
visar osäkerhet tillsammans med andra barn. Provokativa offer har ofta föräldrar som är både 
avvisande och överbeskyddande. Det är vanligt att offrets föräldrar använder tvång och hård 
disciplin i uppfostran. Vad gäller mobbade pojkar finns det indikationer på att de, jämfört med 
pojkar i allmänhet, har en nära och positiv kontakt med sina föräldrar. Detta kan tolkas som 
överbeskydd av lärare och möjligen påverka lärarens relation till eleven, vilket kan uppfattas 
av andra elever och påverka möjligheten för uppkommande mobbning (a.a.). Överbeskydd 
kan skapa otrygghet och göra barnet mer ängsligt. Detta ökar behovet av beskydd, vilket ökar 
otryggheten osv. (Höistad 2001). 

Följder av mobbning 
Ett vanligt symtom på depression liksom på ängslan och osäkerhet är hos barn inte sällan koncent-
rationssvårigheter.  Detta kan komma till uttryck både som ett splittrat eller överaktivt beteende 
och kanske framförallt som en oförmåga att lägga sin tankemöda, sin kognitiva energi, på en upp-
gift. Ett barn med en mycket osäker identitet söker ständigt bekräftelse på att det gör rätt. Detta 
kan uppfattas som koncentrationssvårigheter genom att barnet har svårt att genomföra något krav-
fyllt om det inte hela tiden får uppmuntran. (Kadesjö 2007:20) 

När barn och unga inte har möjlighet att påverka sin situation uppstår olustkänslor, hjälplöshet 
och uppgivenhet, vilket kan leda till aggressivitet eller passivitet (BO 2001). Om elever mår 
dåligt i skolan ökar risken för att ohälsosamma vanor eller negativa beteenden ska utvecklas. 
Detta kan även vara orsak till att dålig stämning och mobbning uppstår (a.a.). Enligt Fors, 
(2007) får offret ofta primärt posttraumatiska reaktioner, och sekundärt skadad självbild och 
dysfunktioner av olika slag. Tilliten till andra människor blir allvarligt skadad och vanliga 
besvär är ångest, depressioner, psykosomatiska problem och självskadebeteende. Självhat, 
självförakt och självmordstankar är vanliga (a.a.).  

De känslor av skam som uppstår hos offret är mycket destruktiva för hans/hennes självupp-
fattning och sociala relationer (Lindberg 2007). Skam skapar en inre smärta om att självet är 
otillräckligt, medan skuld är relaterad till handling eller inaktivitet. Skuld ligger alltså mer 
`utanför´ individen än vad skam gör. ”Även om mobbningen upphör så har skamkänslorna 
inneburit en mycket destruktiv inverkan på individens självuppfattning. Tiden läker således 
inte alla sår.” (Lindberg, 2007:44) Det finns många exempel på att människor som utsatts för 
mobbning, långt efter att mobbningen upphört fortfarande har svårigheter med sociala band, 
dålig självbild, bristande tillit och känsla av underlägsenhet. Skam som erkänns kan bearbetas 
och därmed kan man minska konsekvenserna av den. Skam som inte erkänns kan få mer all-
varliga sociala och psykiska konsekvenser. Verbal mobbning ger mer långtgående 
konsekvenser och känsla av otillräcklighet och skam än fysisk mobbning (a.a.). Människor i 
mobbningssituationer påverkas vare sig de tittar på, tittar bort eller försvarar den mobbade 
(Coloroso 2004). Flera händelser i världen visar att mobbade som inte fått hjälp kan slå tillba-
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ka med vrede och hämnd mot andra människor. Ett annat alternativ är att de vänder sin vrede 
och sorg inåt och tar sitt eget liv.  

BO (2001) varnar för att det finns ett samband mellan mobbning och annat våld, vilket är 
ännu ett skäl till att motverka och avbryta pågående mobbning så tidigt som möjligt. Vid en 
kartläggning i en mellanstor svensk stad konstaterades att 52 % av de åttondeklassare som 
upprepade gånger mobbat någon i skolan också hade attackerat eller hotat andra i gatumil-
jön.(a.a.). Även Olweus påpekar att det finns ett samband mellan mobbning och kriminalitet: 

Studier visar att 60 procent av de före detta mobbarna (pojkar) hade dömts för minst en kriminell 
handling vid 24 års ålder. De som drabbats av mobbning hade vid motsvarande ålder sämre själv-
känsla och en mer depressiv livsinställning jämfört med elever som inte mobbats i skolan. Studier 
visar också att mobbade i dubbelt så stor utsträckning som icke-mobbade uppger att de även blir 
utsatta för andra brott i skolan. […] Mobbade uppger även att de i högre utsträckning än icke-
mobbade av rädsla undviker vissa platser i skolan och går omvägar till och från skolan. Mobbning 
kan också medföra högre frånvaro i skolan och försämrade studieresultat.  (BRÅ15 2011) 

Dan Olweus, professor i psykologi […] Hans forskning har visat att mobbaren i klart större ut-
sträckning begår kriminella handlingar. Bland de pojkar som mobbar har 60 procent dömts för 
minst en och 40 procent för minst tre kriminella handlingar innan de fyllt 24 år. När det gäller 
dem som blivit utsatta för mobbning har de en låg nivå av kriminalitet. Olweus resultat stöds ock-
så av en större finsk undersökning från 2007. (Dagens nyheter 2011)  

Om barn växer upp i en social miljö där diskriminering accepteras lär de sig att generalisera 
och döma ut människor utan hänsyn till individuella skillnader. Sådana generaliseringar leder 
till fördomar mot enskilda människor och sedermera till diskriminering (Coloroso 2004).16  

Hur vanligt är mobbning och kränkningar i svensk skola? 

En svensk studie mellan åren 1995-2005 visar att nästan 11 % av eleverna i nionde klass upp-
ger att de har mobbat ibland eller ofta, lika många har mobbats ibland eller ofta (BRÅ 2011). 
Grundskolan är en riskabel plats, i skolan finns närvaroplikt, människor tvingas ihop i grupper 
och det finns en ständigt närvarande kontroll och konkurrens hos eleverna (Hägglund 2007). I 
denna kultur skapas en accepterad norm att alla inte kan hävda sig och att någon måste hamna 
längst ner på skalan. I dagens individualistiska samhälle blir resonemanget lätt att `den som 
hamnar där får skylla sig själv´.  

För barn är det centralt att få tillhöra, vara med och ha någon vän. Social tillhörighet är viktigt 
eftersom det också ger makt. Barn behöver hjälp att förstå att uteslutning och ignorans är lika 
mycket mobbning som att säga elaka saker. Kränkningar och mobbning är vardagliga inslag i 
skola och förskola, det som är alltför vardagligt kan komma att bagatelliseras, därför att män-
niskor vänjer sig vid det som förekommer ofta. Detta kallas `banal mobbning´ – det invanda 
ses som ett normalt och banalt inslag i tillvaron. Risken finns att mobbning med tiden legiti-
meras på grund av att ingen längre lägger märke till det, det `hör till vardagen´ (a.a.). 

Gill & Lindström (2007) har granskat 99 fall17 av kränkning och mobbning i svensk skola 
som anmälts till BEO18. 60 % av anmälningarna rörde pojkar, ca 70 % av dem gick i mellan- 
eller högstadiet. Utsättaren var i 51 % av fallen en pojke. I 23 % av fallen var utsättaren en-
sam, 15 % gällde två förövare, i 48 % av fallen fanns det tre till fem förövare och i 11 % var 
det fler. I 14 % av fallen handlade det om sexuella eller etiska kränkningar och i 86 % av fal-
len rörde det sig om annan allvarlig mobbning. I 46 % av de anmälda fallen förekom fysisk 

                                                
15 BRÅ: Brottsförebyggande rådet 
16 Coloroso gör denna beskrivning gällande rasistisk mobbning. 
17 En databas med 99 anmälda fall av mobbning och kränkningar i svensk skola skapades efter att man gallrat 
bort ett antal oklara fall.  (Gill & Lindström 2007) 
18 BEO: Barn - och elevombud, tillsattes efter att lagen om `förbud om diskriminering och annan kränkande 
behandling av barn och elever´ antogs i Sverige 2006. 
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misshandel, ofta i samband med utfrysning och verbala kränkningar, vilket bedömdes som 
eskalerande beteende i många fall. Sett ur tidsperspektiv konstaterades att 24 % av fallen rör-
de en engångsföreteelse, 14 % hade blivit utsatta upp till sex månader, 24 % upp till ett år och 
38 % hade varit utsatta minst ett, men upp till flera år. Av granskade fall bedömdes 51 % som 
traumatiska och 29 % som högt traumatiska. 19 % av offren hade självmordstankar. 

Utifrån undersökningen drogs slutsatsen att 3-4 barn varje vecka utsätts för kränkningar och 
mobbning som anses så allvarlig att man väljer att anmäla den. Detta är toppen på ett isberg, 
studier visar att endast 30 % av alla mobbningsoffer ger sig tillkänna. I mer än hälften av fal-
len i granskningen bedömdes att man på skolorna inte gjort några nämnvärda åtgärder. I cirka 
20 % av fallen ansågs att man från skolans håll hade gjort försök till åtgärd (a.a.). ”Förövarna 
vid mobbning är vanligen flera i den utsattes klass och mobbningen sker oftast på skolgården, 
vid toaletterna, i korridoren eller i klassrummet och förhållandevis ofta även när läraren är 
närvarande.” (Skolverkets Rapport 353:12) 

De inblandade 

Den mobbade/kränkte 

Den utsatte tar troligtvis illa vid sig av `små´ händelser/kommentarer som andra tycker inte är 
något att bry sig om, `alla säger så på skoj´.(Nevander Friström 2001) Människor runtomkring 
reagerar med oförståelse, och den utsatte får då ännu en stämpel på sig att han/hon är udda. 
Den som är utsatt är mycket mer lättkränkt än den som inte är utsatt. Kanske kränker han/hon 
också andra mer än under normala omständigheter. Människors vanligaste reaktion vid 
kränkning är att vilja ge igen, dock fostras man att lära sig behärskning, både vad gäller viljan 
att vara elak och viljan att ge igen (a.a.). ”Barn som är förödmjukade, plågade och misshand-
lade kan ändå varenda dag bära en mask av normalitet, men under de tillkämpade leendena 
och de nervösa skratten döljer sig en skärande smärta.” (Coloroso 2004:81).  

”Skamrelaterade känslor är vanliga hos elever som är mobbade. De har också färre kompisar 
och känner i låg grad tillit till lärarna. Detta indikerar att självkänslan urholkas av att vara 
mobbad, särskilt under längre tid.” (Skolverkets Rapport 353:12) Skammen som uppstår vid 
kränkningar skapar rädsla för att mental utplåning och barn som har starka skamkänslor ofta 
är mer våldsbenägna än andra, eftersom det är ett sätt att visa att de faktiskt existerar (Coloro-
so 2004).  

För den som är drabbad handlar det dock om att få hela sin psykiska existens sargad. Att vara 
ställd utanför gemenskapen är något av det grymmaste man kan drabbas av. […] Vad betyder det 
att bli kränkt som människa och långsamt förlora sitt självförtroende och slutligen sitt människo-
värde? (Höistad 2001) 

Jag upplevde att hela klassen var emot mig. Det var fem tjejer som ledde trakasserierna. Och kan-
ske två, tre killar också. Resten var den stora, grymma tystnaden. […] Jag berättade ingenting 
hemma heller. Det gör man inte. Tror man att det är ens eget fel ber man ju inte om hjälp. Och att 
erkänna för sig själv eller omgivningen att man inte får vara med är skamfyllt. […] Att någon häl-
sade eller satte sig bredvid mig kunde förgylla en hel dag. När du är utsatt förlorar du ditt 
människovärde. Jag kunde känna som att jag fick tillbaks det om någon hälsade på mig. […] Att 
det kom upp till ytan gjorde det bättre. En kille i klassen började ta mitt parti. Han bröt den här 
grymma tystnaden: ”Vad håller ni på med?” I och med det började andra, som inte heller tyckte att 
det här var okej, träda fram. Då blev det ganska snabbt bättre. (Damber19 genom Nilsson 2007:13-
17) 

Ofta väljer den utsatte att inte berätta om övergreppen (Lindberg 2007). Detta beror dels på att 
skammen och förnedringen förstärks då den mobbade medger att `jag duger inte´, dels finns 
ingen tilltro till att han/hon kan få hjälp. Kanske finns det även rädsla för bestraffning från 

                                                
19 Sara Damber var mobbad under flera år och grundade senare stiftelsen Friends. 
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mobbaren, eller rädsla för att andra ska se/höra talas om att man blir förnedrad. Om andra får 
veta, minskar man sitt sociala kapital, och blir mindre attraktiv på `kamratmarknaden´.(a.a.). 
Eleven kanske dessutom tror att mobbning är en naturlig del av barndomen och att vuxna är 
`med på noterna´ eftersom de inte agerar.  Man får också lära sig att `man inte ska skvallra´, 
det är mer moget att ta emot och låtsas strunta i det som händer. (Coloroso 2004)). 

Det är vanligt att offrets egenskaper, beteende och handlingar beskrivs som orsak till mobb-
ning, även av offret själv och dess föräldrar. (Fors 2007) Anledningen till detta kan vara att 
man förvränger situationen, (det är svårt att härda ut med tanken att barn begår övergrepp mot 
varandra), att en iakttagen situation kräver handling (vilket man inte klarar), eller att offret 
och föräldrarna känner skuldkänslor och skam.(a.a.). Olweus (2007 och BRÅ 2011) menar att 
de typiska mobbningsoffren (passiva) har ett ganska annorlunda personlighetsmönster. Ofta är 
de försiktiga, tystlåtna och känsliga och mer osäkra och ängsliga än elever i allmänhet. De är 
sällan aggressiva eller retsamma, provocerar inte sin omgivning och är många gånger negativa 
till våld. När det gäller pojkar är de ofta fysiskt svagare än sina jämnåriga. En del av mönstret 
är en följd av mobbningen och inte orsak till den. Den mindre vanliga typen av mobboffer 
(provocerande) har en kombination av ängslan och aggressivitet inombords. De provocerar 
ofta andra barn och detta kan leda till negativa reaktioner i form av mobbning. Problematiken 
vid dessa två mobbningssituationer skiljer sig från varandra. Tillfälligheter spelar roll och 
under vissa omständigheter kan vem som helst bli utsatt. Avgörande för om mobbning uppstår 
är att det finns aggressiva medelever i klassen.(a.a.). 

I den granskning Gill & Lindström (2007) gjort20 har man skapat en representativ bild – en 
`offerprofil´ av de utsatta. Denna profil visar att ingenting pekar på att offren var avvikande. 
Höistad (2001) å andra sidan menar att en del av förklaringen till varför någon blir mobbad 
kan finnas hos den som är utsatt. Det som kan bidra till utsatthet är: överbeskyddade barn, 
barn med bristande tillit, barn som har en negativ identitet, undfallande barn och barn som har 
sociala svårigheter. Han poängterar att mobbning dock aldrig är offrets fel och att man inte 
kan generalisera drag hos vare sig utsatta eller utsättare, det finns alltför många undantag.  
Hos den utsatte handlar det om oförmåga att klara av vissa situationer själv, vilket han/hon 
behöver hjälp med.(a.a.). Det är även vanligt att människor redan i förväg har bestämt sig för 
vad man ska tycka, och `vet´ att man kommer att reta sig på en person. Då stänger man av och 
lägger ingen kraft på att uppmärksamma vad personen egentligen säger, han/hon får inte en 
chans (Nevander Friström 2001). 

Coloroso (2004) menar att det finns myter som förklarar varför någon blir mobbad, (mobbade 
är `förlorare´, underlägsna m.m.) och att de har skapats för att rättfärdiga att man inte lägger 
skulden på mobbaren. Myterna grundar sig ofta på hur offret ser ut och uppträder efter att 
han/hon systematiskt utsatts för mobbning. Mobbade är ingen homogen grupp, det de har 
gemensamt är att mobbare har utsett dem till lämpliga måltavlor. Det finns barn vars sociala 
beteende behöver förändras för att de ska fungera tillsammans med andra men oavsett vilka 
egenskaper eller egenheter man har så har alla människor rätt att bemötas med respekt.(a.a.). 

Mobbaren 

Mobbaren har ett aggressivt beteende, (både mot barn och vuxna) en mer positiv inställning 
till våld än andra barn, är impulsiv och har ett starkt behov av att dominera andra genom ne-
gativa handlingar (Olweus 2010). Mobbare har ofta låg medkänsla och är, om det gäller 
pojkar, ofta fysiskt starkare än sitt offer. Det finns minst tre sammanhängande motiv hos 
mobbare; de har stort behov av makt och av att dominera andra och verkar tycka om att un-
derkuva och kontrollera andra människor; sett till den familjebakgrund som många mobbare 

                                                
20 Se ”Hur vanligt är mobbning och kränkningar i svensk skola?” 
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vuxit upp i kan man anta att de har utvecklat fientlighet mot omgivningen, vilket får dem att 
känna sig tillfredställda då de utsätter andra för skada/lidande och, slutligen, en instrumentell 
komponent – mobbare får ofta någon slags belöning för sitt beteende, exempelvis prestige 
eller materiella ting som de tvingar till sig av mobboffren. Mobbning kan ses som ett mönster 
av antisocialt och regelbrytande beteende, undersökningar visar att aggressiva och mobbande 
ungdomar oftare än andra hamnar i kriminalitet, alkoholmissbruk och andra problembeteen-
den.(a.a.).21 Olweus (2007) skriver att de som deltar i mobbning i olika hög grad är medvetna 
om hur den utsatte upplever mobbningen, men att de flesta förstår att offret plågas av det 
mobbaren gör.  

Den aggression som mobbaren känner mot offret handlar sällan om offret, utan om mobbaren 
själv. […] För att förstå sin aggression mot offret hittar mobbaren på något hos offret som legalise-
rar plågandet. Det kan vara att han/hon tilldelar offret egenskaper som `förklarar´ aggressionen. 
(Höistad 2001:65-66) 

Den som mobbar bär på en aggression, vilken han/hon försöker få utlopp för genom att hitta 
någon att plåga (Höistad 2001). Mobbaren har ett behov av makt kombinerad med aggression 
(a.a.) Mobbningen förstärker en negativ identitet med asociala kännetecken hos mobbaren, ev. 
skuldkänslor och kanske också rädsla för att själv bli utsatt (Fors 2007). Olweus (2010) menar 
att det är en vanlig uppfattning att det aggressiva beteendet beror på inre osäkerhet, men att 
det inte stämmer. Enligt hans undersökningar har mobbare ovanligt lite ångest och osäkerhet 
och de har inte dålig självkänsla. Undersökningarna handlar om mobbare som grupp och det 
kan givetvis finnas individuella skillnader.  

Aktivt planerade kränkningar utförs ofta av människor som är kränkta själva. (Nevander Fri-
ström 2001). Genom att kränka andra söker de stilla sitt behov av att få ge igen och/eller få 
upprättelse. Detta kan vara medvetet eller omedvetet och det är svårt att göra dem medvetna 
om vad de gör mot andra, känslan av att de har rätt att utsätta är starkare än känslan av att det 
är fel.(a.a.). Ingen föds till mobbare – däremot är medfödd personlighet en av faktorerna som 
spelar in, liksom den sociala miljö man växer upp i (Coloroso 2004). Mobbning grundar sig i 
förakt och arrogans. Förakt kan graderas hela vägen från likgiltighet till hat, via hånfullhet 
och annat längs vägen. Mobbning kan på samma sätt sträcka sig på hela skalan från mild till 
mycket allvarlig mobbning. Det finns tre psykologiska `fördelar´ som gör att barn kan känna 
tillåtelse att skada någon utan att känna skam eller empati: 1. känsla av berättigande - man har 
rätt att kränka andra, 2. bristande tolerans - den som är annorlunda är mindre värd, 3. man har 
rätt att utesluta den som man bedömer inte är värd respekt och omsorg (a.a.) 

Det finns också flera olika typer av mobbare (Coloroso2004). Den självsäkre mobbaren fyller 
scenen kroppsligt och mentalt, har ett stort (inte starkt) ego, uppblåst självkänsla, tar vad 
han/hon vill ha, är våldsbenägen och har total brist på empati för sina offer. Denne person mår 
bara bra när han/hon får känna sig överlägsen andra. Människor kan beundra denna starka 
personlighet, vilket inte behöver betyda att personen har många vänner. Egenskaper som lig-
ger till grund för vänskap (tillit, ömsesidig respekt och lojalitet) är svaga hos den här 
personen. Den som sysslar med social mobbning är ofta svartsjuk på andras positiva egenska-
per och har själv dålig självkänsla. Han/hon döljer sin osäkerhet och sina känslor bakom ett 
överdrivet självförtroende och charm, är manipulativ av naturen och spelar omtänksam för att 
nå dit han/hon vill, och dölja sin brist på empati. Denne mobbare kan vara populär men anses 
inte som en pålitlig person. 

Mobbaren i full rustning är cool och avvaktande, har bestämt sig för att genomföra mobb-
ningen och söker efter nya möjligheter att mobba när ingen ser. Inför andra människor än 
offret kan denna person vara charmig och trevlig, särskilt mot vuxna. Han/hon kan verka to-

                                                
21 Se citerad text från BRÅ, under ”Följder av mobbning”. 
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talt okänslig men har ofta gömt sina känslor djupt inom sig. Den hyperaktive mobbaren har 
dåligt utvecklad social förmåga och svårigheter med skolarbetet. Ofta finns det i grunden nå-
gon slags inlärningstörning och han/hon har svårt att tolka signaler från andra människor. 
Denne person reagerar ofta med aggressivitet i olika situationer och skyller på att allt var den 
andre partens fel. 
 
Den mobbade mobbaren är själv utsatt och ger då igen mot andra för att söka lindring. Denna 
mobbartyp är minst populär. Gruppmobbare är den typ av barn som aldrig skulle få för sig att 
enskilt utföra det som görs i gruppen. De ses som `snälla barn´ var för sig, men är lika mycket 
mobbare som om de varit ensamma om utsättandet. Gängmobbare bildar strategiskt en grupp, 
inte för att de är vänner, utan för skaffa makt, kontroll och få dominera. Ofta söker de från 
början varandra för att hitta tillhörighet men med tiden blir de så hängivna sin uppgift att de 
struntar helt i de konsekvenser deras handlande får både i deras egna liv och för andra männi-
skor. De blir vana vid att inte känna ånger eller empati.  
 
Mobbare har ofta genomsnittlig eller något högre popularitet. Ofta finns en grupp på två till 
tre likasinnade personer runtomkring. Populariteten tenderar att minska när de kommer högre 
upp i årskurserna (Olweus 2010). En mobbare som upptäcks beter sig ofta på ett visst sätt 
(Coloroso 2004): 1) nekar till att ha gjort fel, 2) bagatelliserar – jag skojade bara, 3) går till 
motattack - `han/hon blev helt knäpp´ 4) försöker framstå som offer – anklagar offret för att 
ha satt igång bråket utan att medge att offret har blivit provocerat lång tid innan 5) slingrar sig 
ur situationen genom att anklaga offret för att vara mobbare 6) räknar med stöd från medlö-
parna, genom att de försvarar mobbaren och förnekar det den mobbade försöker försvara sig 
med. Eftersom mobbaren får andra barn att samarbeta och själv lär sig att spela offrets roll 
kan han/hon spela på vuxnas känslor och det hela fortsätter. Det är inte helt ovanligt att den 
mobbade inte får förklara sig/försvara sig om han/hon slår tillbaka efter lång tids provokatio-
ner.  

Medlöparen 

Gruppens agerande är det som avgör om mobbning får fäste i en grupp. (Höistad 2001) Det 
finns alltid någon/några som uppmuntrar antingen aktivt eller passivt, och om ingen proteste-
rar upplever mobbaren att han/hon har stöd. Ofta tror varje individ i gruppen att det bara är 
han/hon själv som tycker det som händer är fel, därför vågar de inte protestera. När någon 
tittar på så upplevs det som positivt av mobbaren, det finns en publik som samtycker. (Eriks-
son m.fl. 2002). Bland annat Olweus (2007) och Salmivalli & Willför-Nyman (2007)a 
hänvisar till studier som visar att majoriteten av de jämnåriga till en mobbad känner till vad 
som sker men försöker inte göra något åt det. Elevers agerande uppmuntrar mobbning snarare 
än avbryter den, trots att de flesta elever har en negativ attityd till mobbning.(a.a.). Olsson 
(1998) menar att medlöparna är fega, de följer minsta motståndets lag och vill både ha kakan 
och äta den – när inte mobbaren är närvarande kan de vara vänliga mot offret. Den utsatte vet 
inte var han/hon har medlöparna. Medlöparen kan tyckas oskyldig men är ”[…] oljan som 
smörjer mobbningsmaskinen” (Olsson 1998:24) 

Idag ser man mobbning som ett strategiskt beteende hos mobbaren, vilket används för att 
denne ska tillfredställa sina behov av dominans och makt (Salmivalli & Willför-Nyman 
2007)a. Genom att det accepteras av övriga gruppmedlemmar kan mobbningen fortgå och det 
skapas sådana normer i gruppen att det blir mycket svårt även för de hjälpsamma eleverna att 
ställa sig på den utsattes sida. Mobbarens mål är att vara populär, beundrad och respekterad 
och mobbningen kan vara ett sätt att uppnå målet. Studier visar att mobbarna inte nödvändigt-
vis är omtyckta av många, men att de trots det uppfattas som mäktiga och populära. Det finns 
också ”[…] undersökningar som visar att aggression mot jämlikar hjälper till att bibehålla 
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statusen.” (Salmivalli & Willför-Nyman 2007a:81) Det är vanligt att medlöpare trycker ner ett 
mobbningsoffer för att höja sin egen status i gruppen (Coloroso 2004). Kortsiktigt kan sådant 
beteende gynna den som trycker ner genom ökad uppskattning i gruppen, vilket kan bryta ner 
de inre spärrar som vanligtvis finns. Om det sker i grupp får medlöparen dessutom känslan av 
att det individuella ansvaret är mindre – skuldkänslorna minskar.  

Barn kan välja att inte ingripa pga. rädsla för att själv råka illa ut, det kan även bero på att de 
är rädda för att göra det värre eller att de inte vet hur eller vad de ska göra (Coloroso 2004). 
Det finns även andra förklaringar till varför medlöpare inte ingriper, t.ex. han/hon är vän med 
mobbaren eller inte vän med offret, `det är inte mitt problem´, tycker att offret är en förlora-
re/förtjänar att mobbas, tror att den mobbade blir starkare genom att bli utsatt, vill inte vara 
tjallare/vill vara med i gänget m.m. (a.a.). Medlöpare kan också välja att inte ställa sig på den 
mobbades sida för att de vill höja sin egen status, (genom att efterlikna den som har makten 
och hålla distans till den som har låg status), eller för att de vill skydda sig själva – genom att 
agera som mobbaren eller visa acceptans för mobbarens beteende minimerar eleven risken att 
själv bli nästa offer. Normer och attityder i klasser påverkar också hur mobbningssituationer 
utvecklas. Ofta förutsätter gruppnormerna att man inte ska vara kompis med/godkänna den 
mobbade( Salmivalli & Willför-Nyman 2007)a. 

Medlöpare är dock delaktiga - valet att inte ingripa är också ett val (Coloroso 2004). De är 
ofta betydligt mer inblandade än vad som framkommer och ofta förstår de inte vilken möjlig-
het de har att påverka situationen. Det är en sak att veta vad man bör göra men en annan sak 
att göra det, och moralisk fostran handlar inte bara om att lära barn vad man ska göra utan 
också varför man ska göra så, det är viktigt att uppmuntra viljan att göra det rätta. För att den 
viljan ska finnas hos ett barn måste också tron på att han/hon faktiskt är ansvarskännande och 
omtänksam finnas hos honom/henne.(a.a.). Ofta finns det vittnen då kränkningar sker , och 
om de väljer att inte ingripa är de delaktiga i att kränkningarna fortsätter. (Nevander Friström 
2001) Genom att reagera visar de den kränkte att kränkningen är verklig. Det kan betyda 
mycket för den som är utsatt. Det kan vara så att den utsatte förnekar att det är en kränkning, 
vilket är ett led i överlevnadsstrategin. Trots allt ger bekräftelsen, som vittnet kan ge den ut-
satte, något positivt även om det kan ta tid för denne att hitta styrka i det. 

Ytterligare personer kan vara inblandade i situationen, de som får höra talas kränkningen. Det 
kan vara någon som den utsatte har förtroende för eller en maktperson i den utsattes omgiv-
ning. Beroende på vilken relation de har varierar det vilket bemötande den utsatte förväntar 
sig. Någon i maktposition förväntas ingripa medan en god vän kanske förväntas trösta eller 
bara lyssna.(a.a.). 

Vad kan man göra? 

Eftersom vuxna inte kan förvänta sig att barn berättar, är det oerhört viktigt att vara observant 
på de ledtrådar som finns. Barn kommunicerar med kroppsspråk, ansikte, ögon, tonfall och 
ord. Ord kan dölja vad barnet egentligen vill säga och därför måste varningssignaler upp-
märksammas. Man ska inte avfärda förändringar hos barnet som `faser´ i uppväxten. 
(Coloroso 2004) För att förändra situationen krävs en medvetandeprocess– den som kränker 
måste bli medveten om att den kränker och den kränkte måste bli medveten om att han/hon är 
kränkt. (Nevander Friström 2001) Om situationen pågår en längre tid finns det risk för att den 
utsatte vänjer sig vid att vara kränkt, medvetenheten sjunker och han/hon skuldbelägger sig 
själv. Den som blir kränkt måste berätta från den första kränkningen att han/hon känner sig 
kränkt, och säga ifrån. Detta är inte enkelt och det kan också leda till en påföljande kränkning 
genom att man inte blir trodd eller får höra att `det var väl inte så farligt´.(a.a.). 

Enligt Coloroso (2004) måste man visa mobbaren vad han/hon gjort fel och inte acceptera 
ursäkter – ansvaret för handlingen är hans/hennes. Utsättaren ska få i uppgift att tänka ut hur 
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han/hon kan ställa tillrätta. Det måste dock komma `inifrån´ – man kan inte tvinga någon att 
ångra sig men man kan hjälpa barnet att utvecklas. Ett framtvingat förlåt hjälper varken mob-
baren eller den mobbade. Det är viktigt att mobbaren får behålla sin värdighet – det är 
handlingen som är dålig, inte han/hon som person. Den vuxne ska skapa möjligheter att vara 
snäll, ingripa beslutsamt vid dåligt beteende, uppmuntra empati, lära ut hur man skapar kon-
takter på respektfullt sätt, erbjuda konstruktiva aktiviteter och skapa förutsättningar för att 
`vilja´ göra det rätta.  Fostran är något man gör för barnen och inte mot dem. 

Fors (2007) menar å sin sida att vid mobbning hjälper inte tillsägelser och uppmaningar – det 
förändrar inte maktbalansen. Incidenterna är sekvenser i ett destruktivt maktspel och för att 
förändra den destruktiva maktbalansen är det nödvändigt att utöva vuxenmakt och påverka 
barn till positivt beteende. Detta bör inte göras med hot eller förtäckta hot, sådant flyttar bara 
mobbningen till en annan arena. Vid enstaka kränkningar kan det vara till räckligt med tillsä-
gelse och uppföljning.(a.a.). Höistad (2001) påpekar att det inte går att införa nolltolerans mot 
aggression, istället måste man lära sig att hantera både egna och andras aggressioner. Genom 
konflikthantering och värderingsövningar kan man öka förståelsen för varandras reaktioner, 
känslor och olikheter. Det är också viktigt att splittra gruppen och rikta sig till varje individ 
för att få dem att våga bryta mobbarens maktutövning. ”Strävan ska vara att stötta individen 
till att våga bryta mot makten och till att följa sin egen röst istället för ledarens.” (Höistad 
2001:62)  

Ett sätt att arbeta med är s.k. casemetodik, att använda sig av värderingsövningar i strukture-
rad form. (Dahlkwist 2010) Man utgår ifrån verkliga/verklighetsbaserade, centrala problem 
och skapar rollspelsituationer, vilket engagerar deltagarna. Syftet är att öka medvetenheten 
om sina egna och gruppens normer, värderingar och attityder. Genom insikt i vilka normer 
som styr kan man påverka det egna handlandet. Det är dock viktigt att alla är medvetna om 
syftet så att övningen inte blir någon slags `sällskapslek´.(a.a.). 

Det är viktigt att uppmuntra den utsatte till att våga möta plågarens ögon, att inte slå ner 
blicken. (Höistad 2001) skriver att mobbaren får svårare att plåga den som ser honom/henne i 
ögonen eftersom det gör den utsatte till en människa och inte ett hjälplöst offer: 

Stå med båda fötterna stadigt på golvet, andas med magen, var rak i ryggen, släpp inte blicken, säg 
ifrån högt och tydligt vad du inte vill att den andra ska göra. Om den personen nu skrattar åt dig, 
beror det på att den är osäker och inte vet hur den ska hantera situationen. Ett försvar är då att 
skratta. Den här personen har problem med att du säger ifrån, så låt honom eller henne hållas. Stå 
kvar en stund med blicken riktad mot personen. Diskutera eller argumentera inte! Du kan upprepa 
vad du sa om du känner att det behövs. Gå sedan därifrån. Ingen har rätt att göra dig illa! Förmins-
ka dig aldrig! (Höistad 2001:50-51) 

Enstaka händelser av verbal, fysisk eller social mobbning kan tolkas som oskyldiga, men det 
är viktigt att se alla tecken på maktobalans som varningssignaler – det behövs ingripande från 
vuxna för att detta inte ska eskalera. (Coloroso 2004) Det är viktigt att barn får lära sig att 
skilja på vad som är retande och vad som är mobbning, då kan man slippa ursäkter som `för-
står du inte skämt, det var bara på skoj´. Vänner kan retas – det gör man med dem man tycker 
om och bryr sig om, retande sker på lika villkor, när en vän säger `fel´ sak och sårar den andre 
försöker den ställa till rätta. Coloroso skiljer retande och mobbning enligt nedan: 

– den som retas och den som blir retad kan enkelt byta roller 

– det finns ingen avsikt att såra någon 

– ingen inblandad känner sig kränkt 

– retande sker med glädje och välvilja  

– meningen är att båda parter ska kunna skratta åt det som händer 

– det är endast en liten del av det som är gemensamt i parternas umgänge 

– motivet är helt oskyldigt 
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– det tar slut om den som blir retad blir sårad, ledsen eller protesterar 

 
– vid mobbning är grunden är maktobalans, det sker ensidigt 

– avsikten är att skada 

– innehåller förödmjukande, nedvärderande kommentarer, dåligt förklädda till skämt 

– man skrattar åt någon istället för med någon 

– man har för avsikt att försvaga offrets självkänsla 

– beteendet skapar rädsla hos offret för att bli utsatt igen 

– det finns ett uppsåt i motivet 

– mobbning fortsätter trots att offret blir sårad eller protesterar (a.a.). 

 
I vissa klasser finns en starkare tendens att förstärka mobbningsbeteende medan det i andra 
klasser finns fler elever som tar den mobbades parti. (Salmivalli & Willför-Nyman 2007)a. 
Det är inte givet att ett ändrat beteende hos medlöparna kommer att ändra mobbarnas beteen-
de, men det är mycket sannolikt att de skadliga effekterna hos dem som är utsatta minskar. 
Intervjuer med personer som har blivit mobbade visar tydligt att mobbarnas negativa beteende 
varit mindre traumatiskt än känslan av att vara utesluten och att andra godkänt mobbningen 
eller inte brytt sig. Det är betydligt lättare att påverka godkännarnas beteende, eftersom de 
ofta är negativa till mobbning innerst inne, än att försöka påverka mobbarna.  

Det är viktigt att vara medveten om vilka egenskaper hos medlöparna som kan och bör påver-
kas för att få dessa elever att stötta den utsatte Empati är inte tillräckligt för att barn ska stötta 
utsatta kamrater. Det finns ett samband mellan elevernas tilltro till sin förmåga att försva-
ra/stötta offret och deras verkliga agerande. Barn med hög status kan vara mer benägna att 
försvara utsatta elever eftersom de inte behöver vara rädda att bli offer eller förlora sin egen 
position i klassen. Därför bör man mobilisera elever med hög status så att de stöttar den mob-
bade, då kan gruppnormerna förändras. Övriga elever vill efterlikna dem som har hög status 
och ett stöttande beteende kan breda ut sig. De elever som stöttar andra har ofta föräldrar och 
vänner som förväntar sig att de ska försvara (a.a.). 

Enligt BO (2001) önskar barn och ungdomar att två åtgärder ska riktas mot eleverna: 1) öka 
elevernas kunskaper om mobbning – kunskap om mobbning och relationer ska ingå i den or-
dinarie undervisningen, 2) skapa god stämning genom att eleverna ska lära känna varandra 
bättre i klassen och skolan. Skolor bör ha schemalagd tid för samtal och diskussioner om var-
dagsproblem. En orsak till att mobbning uppstår är att konflikter och problem får fortgå utan 
att man försöker lösa dem på tidigt stadium. Eleverna bör involveras och användas som en 
kunskapsresurs i arbetet. Insatserna för att minska mobbning måste utgå från ett helhetsper-
spektiv, och ha bakgrund i goda kunskaper om de orsaker som ligger bakom mobbning (a.a.). 

Barn önskar även att fler vuxna ska vara engagerade och våga ingripa.  Det finns en gräns för 
vad skolor kan åstadkomma utan mer resurser. Därför förespråkas bland annat arbetsmark-
nadspolitiska åtgärder (t.ex. ta in unga arbetslösa i skolan som skolvärdar och kamratstödjare). 
Begreppet skolhälsovård bör innefatta ett större helhetstänkande gällande elevers hälsa, och 
samverkan mellan föräldrar, myndigheter och organisationer bör förstärkas. Befintliga arbets-
grupper inom samhälle och kommun bör användas på nya sätt för att få tillgång till kompetens 
som saknas inom skolan, och skolan bör utöka det förebyggande samarbetet med polisen med 
tanke på att mobbning kan vara en väg in i kriminalitet. ”[…] skolk och mobbning är ofta den 
första allvarliga signalen om att något håller på att gå snett. Risken för framtida kriminalitet 
och drogmissbruk är betydligt större hos elever som regelbundet skolkar eller mobbar andra.” 
(BO:s rapport och förslag mot mobbning 2001:48)  

Skolpersonals viktigaste uppgift vad gäller mobbning är att arbeta förebyggande och vara 
föredömen. All skolpersonal har ansvar och bör involveras i arbetet mot mobbning (Olsson 
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1998). Redan i början av 90-talet menade Fahrman (1993) menade att det är ovanligt att barn 
mobbar när vuxna ser på, vilket gör det viktigt med vuxennärvaro och att vuxna ska vara tyd-
liga med att mobbning och kränkningar inte är ett acceptabelt beteende. Flera av referenserna 
i detta kapitel påtalar vikten av hög vuxennärvaro och välfungerande rastvaktsystem.  

Hur kan man förvandla medlöpare till försvarare? 

Det är viktigt att få barnet att stå för det han/hon gjort (Coloroso 2004). Vuxna måste vara 
medvetna om att det är en lång process att förändra sådant här beteende, och att barnet behö-
ver stöd. Den vuxne bör skapa möjligheter att vara snäll, ingripa beslutsamt vid dåligt 
beteende och uppmuntra empati, vilket är en medfödd egenskap hos nästan alla människor, 
men som måste arbetas med för att finnas kvar. Medlöparen behöver lära sig hur man skapar 
kontakter på respektfullt sätt och få goda förutsättningar för att `vilja´ göra det rätta. 

Det är betydelsefullt att barnet förstår att det är delaktigt även om det väljer att strunta i det 
som händer. Likgiltighet och tystnad skadar också. Som vuxen får man inte acceptera ursäkter 
för varför barnet inte vill ta ställning. Genom ursäkterna skapas dålig stämning i gruppen och 
risken ökar för fler ska bli mobbare, vilket också kan innebära att fler i gruppen kan bli mob-
bade. Det är viktigt att vara tydlig med att barnet kanske överdriver fördelarna med att ta 
mobbarens parti eller inte ta parti alls. Säkerheten kanske inte är så stor när barnet tar parti för 
mobbaren, kanske ökar risken för att bli utsatt själv. Vuxna måste också visa tilltro till barnets 
förmåga att göra det som är rätt. 

Medlöparen behöver hjälp att hitta små steg som inte kräver så mycket mod eller gör att 
han/hon tar någon större risk, men som är viktiga både för den utsatte och för att få mobb-
ningen att upphöra. Det kan vara att låta bli att skratta, inte föra rykten vidare, erbjuda 
vänlighet eller tröst till den som är utsatt. Små steg leder ofta fram till större, eller får andra att 
också våga ta små steg. Det är viktigt att vuxna visar uppskattning mot det barn som vågat 
försvara någon, det ger barnet inre tillfredställelse över att ha gjort det rätta. Medlöpare måste 
få veta att de inte är `tjallare´ för att de berättar för en vuxen vad som händer. Barn måste få se 
vuxna som tar ansvar för sina åsikter, står för vad de säger och gör det `rätta´.(a.a.). Barns 
goda beteende måste berömmas gärna i nära anslutning till det goda barnet gjort. Berömmet 
får gärna ske inför andra i detta sammanhang, det visar ett gott exempel för övriga barn. Vux-
nas beteende spelar också stor roll, goda förebilder är positivt för barns empatiska utveckling 
(Höistad 2001). 

Barn lär sig inte vänlighet, medmänsklighet och moral genom något slags trolleri, inte mer än vad 
de lär sig matte och stavning genom trolleri. De mognar till hyggliga och ansvarskännande männi-
skor genom att efterlikna vuxna som utgör goda exempel och förebilder, särskilt modiga föräldrar 
som står för sina principer och värderingar. (Neil Kursham, citerat efter Coloroso, 2004:207)  

KiVa Skola - ett antimobbningsprogram med fokus på medlöpare 

KiVa Skola är ett finskt antimobbningsprogram i vilket man lagt fokus på aktivt arbete med 
alla elever i syftet att få fler att våga stötta de utsatta. Programmet har utarbetats utifrån forsk-
ning av Salmivalli & Willför-Nyman (2007)a som visar att de flesta barn förhåller sig passiva 
eller uppmuntrar när mobbning sker. ”Målet är att påverka eleverna så att de aktivt stöder de 
som blir mobbade och inte ställer sig på mobbarens sida. Man vill förändra gruppnormerna 
och väcka barnens ansvarskänsla.” (Skolverket 2011)b Tanken är att eftersom den mobbades 
kamrater är en del av problemet, så kan de också bli en del av lösningen (Apropå 2010). Sal-
mivalli & Willför-Nyman (2007)a&b beskriver att vid uppbyggnaden av KiVa-programmet 
har en grundtanke varit att ett antimobbningsprogram ska bestå av ett tredelat mål: 1) mobb-
ningen måste upphöra 2) förebygga uppkomst av nya mobbare/mobbad-relationer 3) 
minimera konsekvenserna för mobboffren 
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Inom programmet utförs både riktade åtgärder och universellt arbete (det som görs för att änd-
ra gruppens normer). Eleverna uppmuntras att vara konstruktiva, och man försöker mobilisera 
dem att stötta de utsatta och ta eget ansvar för att inte uppmuntra mobbning. I programmet 
ingår 20 lektioner, bestående av diskussioner, rollspel, grupparbeten och filmer. Syftet är att 
hjälpa eleverna att klara av sociala dilemman och våga göra det de vet är rätt. Det finns data-
spel med tre olika moment, `Jag vet, jag kan, jag gör´. Del 1 består av faktainlärning (jag vet). 
I del två går man virtuellt runt på skolan och möter utmanande situationer och tvingas fatta 
beslut om hur man ska agera (jag kan). Här ges feedback på de val man gör och spelkaraktä-
rernas känslor och tankar kan undersökas. I den sista delen redogör eleverna för hur de använt 
sina kunskaper och färdigheter i verkligheten och får feedback på denna rapport (jag gör). Om 
en klass får höga poäng på sina rapporter kan de få något nytt till sitt virtuella klassrum. 

I programmet ingår ett väl fungerande rastvaktssystem, lärarna ska vara väl synliga med sär-
skilda västar för att synas och ge tydliga signaler om att mobbning tas på allvar. Alla på 
skolan utbildas, men ett utvalt team (tre personer) bland de vuxna på skolan tar sig an de aku-
ta mobbningsfallen, genom samtal, diskussioner, systematisk uppföljning m.m. Teamen ingår 
i nätverk (tre skolor i varje), vilka träffas tre gånger/läsår tillsammans med en utbildad hand-
ledare. De har även ett virtuellt diskussionsforum där de kan utbyta tankar och idéer.  

Vid mobbningsfall är första steget samtal med mobbare och mobbad var för sig, dels för att 
klargöra för mobbaren att mobbningen inte tolereras, dels för att den mobbade ska förstå att 
vuxna vet vad som hänt och kommer att göra allt för att stoppa det. Detta följs upp av fler 
samtal. Samtidigt riktar man sig mot några elever i klassen med prosocialt22 beteende och, om 
möjligt, hög status. Dessa elever utmanas att tänka ut vad de kan göra för att hjälpa den som 
är utsatt. Barn med hög status har inflytande och kan förändra bilden av vad som är accepterat 
eller inte. Andra barn försöker efterlikna dem och ett vänligare beteende mot den utsatte kan 
sprida sig. För den utsatte kan det betyda mycket att känna att han/hon är accepterad av, eller 
har några vänner i gruppen. Föräldrar görs delaktiga i KiVa Skola genom föräldramöten och 
med en handbok med information om mobbning och råd om hur de kan hjälpa till att minska 
och förebygga mobbning (a.a.). 

En kommun i Sverige arbetar fr.o.m. HT-11 med detta material. Enligt mailkontakt med en 
ansvarig person en av skolorna, är det ett gediget arbetsmaterial som både kollegor och elever 
uttryckt sig positivt om. Eftersom Sverige har en strängare lagstiftning än Finland i detta 
sammanhang använder man dock materialet inte bara i arbetet mot mobbning utan gentemot 
alla kränkningar.  

Sammanfattning av litteratur 

Mobbning och kränkningar är vanligt förekommande i skolor. Återkommande negativa hand-
lingar/kränkningar mot samma person definieras som mobbning, medan kränkningar även kan 
förekomma som enskilda händelser. Vid mobbningssituationer är olika parter inblandade; 
aktiva (mobbare/utsättare), passiva (medlöpare) eller försvarare. Utsättarna behöver publik 
och stöd i det de gör, och av den anledningen spelar de passiva stor roll för huruvida det nega-
tiva beteendet fortsätter eller minskar. Medlöpare stärker mobbare; försvarare kan ta ifrån 
mobbaren den negativa makten. För den utsattes del spelar medlöparna stor roll då de förstär-
ker känslan av att den utsatte förtjänar det som sker och att han/hon får skylla sig själv. 
Försvarare stärker å andra sidan den utsattes självkänsla och försvagar mobbarens position.  

                                                
22 Prosocialt beteende: hjälpande; agerande för att hjälpa någon annan  
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Mobbning beror, enligt dagens sätt att se, på obalans i maktförhållanden och en vilja hos ut-
sättaren att härska och styra. Det finns en inre aggressivitet hos den som mobbar, vad den 
beror på kan dock ges olika förklaringar. Det är inte den utsattes fel att han/hon blir utsatt, 
men vissa egenskaper, som t.ex. osäkerhet och ängslan kan öka risken för utsatthet. Andra 
faktorer som påverkar är exempelvis omgivningens inställning, föräldrar, skolans klimat samt 
aggressivitet alt. goda krafter hos övriga elever i gruppen. Även kamratkultur och vilka nor-
mer som råder i gruppen omtalas som betydelsefullt för uppkomsten av mobbningssituationer 
– även uteslutande och inneslutande ingår i kamratkulturens komplexitet. 

Medlöpare accepterar ofta det som sker på grund av rädsla för att själva bli utsatta eller för att 
de inte vet hur de ska göra. Det är vanligt förekommande att de tror sig vara ensamma om att 
tycka utsättandet är fel och därför vågar de inte gå emot strömmen. Det finns studier som vi-
sar att de flesta elever är negativa till mobbning, men trots det gör majoriteten av dem som 
känner till mobbningssituationer ingenting för att hjälpa den utsatte. 

Följderna av mobbning kan se olika ut. Hos mobbare finns en ökad risk för kriminalitet. 
Mobbning skapar dålig stämning, olustkänslor och känslor av hjälplöshet hos barn, vilket kan 
leda till att ohälsosamma vanor och negativa beteenden uppstår. Hos den utsatte skadas oftast 
självbilden vilket kan `sitta i´ mycket lång tid, ibland för all framtid. Tilliten blir sämre och 
det är vanligt att olika dysfunktioner uppstår hos den utsatte. Skammen som uppstår hos den 
utsatte leder vanligtvis till att han/hon inte vill erkänna varken inför sig själv eller andra vad 
som pågår. Av den anledningen får vuxna ofta inte veta vad som händer förrän det gått ganska 
långt. För att motarbeta mobbning/kränkningar och ge stöd åt den som utsätts är det viktigt att 
man som vuxen är observant på de signaler barn ger. Under förhållanden där mobbning och 
kränkningar finns med i bilden under lång tid, sker ofta en normalisering, det betraktas som 
något trivialt och vanligt. Till slut är det ingen som reagerar på att det är fel. 

För att motarbeta mobbning och kränkningar är det nödvändigt att bearbeta alla parter; utsät-
tare, medlöpare och utsatt. Den negativa maktbalansen måste förändras, den utsatte behöver 
bli stärkt och utsättare och medlöpare måste komma till insikt om att det är de gör är fel. Det 
finns olika sätt att arbeta mot mobbning och kränkningar, dock är den grundläggande tanken 
att man aldrig får acceptera utsättande och skapa ursäkter. 
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Intervjuresultat och analys, med koppling till litteraturen 

Det är svårt att med ett välformulerat språk få med de olika nyanser som finns i respondenter-
nas svar utan att i alltför stor mängd återupprepa liknande svar. Jag har valt att kursivera 
åsikter som finns hos de flesta eller alla respondenterna och ibland påpeka om det är någon, 
några eller flera som står det som sagts. Texten får till stor del ses som en sammanställning av 
de synpunkter som givits, oavsett om det är en eller flera som står för åsikten. Eftersom detta 
inte är en jämförande studie beskrivs inte enskilda respondenters yrkesroll. 

Vid sammanställningen av intervjusvaren och bearbetning av resultat- och analysdelen har jag 
gått igenom svaren för en fråga i taget från alla intervjuer. Detta har jag gjort ett flertal gånger 
för att inte missa något. Jag har i möjligaste mån försökt sammanfatta de svar som liknar var-
andra, men ibland valt att peka på olika kommentarer även om de är närliggande. I sådana fall 
beror det på att det finns en vinkling i svaret som gör att det inte helt kan jämställas med annat 
svar. Det finns också beskrivningar i texten som inte direkt hör till huvudfrågan, vilket beror 
på att svar och följdfrågor under intervjuerna har lett in på spår som inte helt följer huvudlin-
jen men ändå är av intresse för resultat och analys. 

Definitioner av mobbning och kränkningar 

Många av respondenterna anser att det är svårt att särskilja begreppen mobbning och kränk-
ning, alla menar dock att mobbning är återkommande negativa handlingar mot en eller flera 
personer. Mobbning kan vara fysisk eller psykisk och kan bestå av t.ex. slag, ord eller hand-
lingar. Någon påpekar att många människor nog tycker att mobbning enbart är fysiska 
påhopp.  

Flera intervjupersoner säger att återkommande kränkningar mot samma person blir mobb-

ning. Någon menar att om kränkningarna är medvetna, planerade och återkommande så är det 
mobbning oavsett om det är samma eller olika personer som utsätter. En respondent anser att 
om den som är utsatt mår dåligt av det som sägs/görs så är det alltid kränkning eller mobb-
ning. Den som utsätts kan må lika dåligt av situationen oavsett om det är mobbning eller 
kränkning. 

Kränkningar anses av de flesta respondenterna vara enskilda händelser, de sker inte åter-
kommande mot en och samma person. Kränkning kan t.ex. vara blickar, nedsättande 
kommentarer om utseende, kläder, familj eller annat, men de kan även vara fysiska, tex.  
knuffar eller ha sexuell innebörd. Någon menar att kränkningar oftast inte är fysiska. Kränk-
ningar kan göras i oförstånd, utan mening att kränka. Framförallt små barn kan i sin strävan 
att framhäva sig själva, kränka någon annan utan att vara medvetna om det. Det finns också 
barn som har en benägenhet att kränka andra men vänder kränkningarna mot olika personer.  

Analys 

Intervjupersonerna upplever överlag begreppen mobbning och kränkningar som svåra att sär-
skilja. Dahlkwist (2010) beskriver att man inte längre använder begreppet mobbning i juridisk 
mening, det ingår i termen kränkande behandling Flera av respondenterna menar att kränk-
ningar är enskilda händelser, vilka kan vara oplanerade – framförallt små barn kan kränka i 
oförstånd. Intervjupersonerna anser att mobbning består av återkommande kränkningar mot 
samma person, och några menar att det är en mer medveten och planerad handling än en 
kränkning. Olweus (2007) och flera andra författare beskriver mobbning som återkommande 
negativa handlingar riktade mot någon eller några. Coloroso (2004) och BRIS (2011) skriver 
att mobbning kan ske verbalt, fysiskt eller socialt. Intervjupersonerna talar om mobbning som 
fysisk och psykisk och placerar inte social mobbning som en egen del. 
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Medlöparnas roll 

Alla respondenter menar att medlöparna spelar mycket stor roll vid mobbningssituationer. 
Flera påpekar att medlöpare är en förutsättning för att mobbningen ska kunna fortsätta, fång-

ar man in medlöparna så upphör mobbning mycket fortare.  Mobbaren är inte stark ensam 
utan behöver den makt som medlöparna ger honom/henne, troligtvis fortsätter han/hon inte 
utan stöd av andra. Medlöpare stärker mobbarens position vare sig de är aktiva eller inte, de 
är delaktiga då de genom sitt agerande godkänner mobbarens beteende. Flera respondenter 
menar att de som står och tittar på eller går därifrån beter sig lika illa som mobbarna. Det är 
viktigt att upptäcka det negativa beteendet tidigt och hitta medlöparna eftersom det är lättare 
att motarbeta på ett tidigt stadium. Flera påpekar att mobbaren inte mår bra i sin situation, att 
det är en svag person som beter sig som den gör för att hävda sig inför andra. 

De flesta intervjupersonerna påtalar medlöparnas betydelse för den utsatte. Det är svårare för 
den utsatte att berätta vad som händer om det finns flera medlöpare.  Medlöparna kan även 
upplevas som värre än mobbaren av den utsatte, eftersom deras beteende är ett svek.  Någon 
menar att medlöparna kanske upplevs som värre än mobbaren eftersom de inte gör någonting 
alls, de `ser inte den utsatte överhuvudtaget´. Kränkningen blir större ju fler som finns med i 

situationen utan att motarbeta. Den utsatte kanske även tror att medlöparna står för samma 

åsikt om den mobbade som mobbaren gör. Om det finns många medlöpare är risken större att 
den utsatte börjar tänka att `det är mig det är fel på´. De flesta respondenterna menar att med-

löparnas roll är lika stor vid fysisk som vid psykisk mobbning. Någon menar att medlöparnas 
roll är större vid psykisk mobbning.  

Analys 

 Enligt respondenterna spelar medlöpare stor roll vid all mobbning. Om inte medlöparna finns 
med och `accepterar´ mobbningen och ger makt åt mobbaren så upphör mobbningen betydligt 
fortare. Coloroso (2004) skriver att medlöparnas agerande spelar en oerhört stor roll och Höis-
tad (2001) påpekar att gruppens agerande är det som avgör om mobbning får fäste i en grupp.  

Flera respondenter menar att mobbaren är en person som är svag och mår väldigt dåligt, och 
att han/hon behöver medlöparnas stöd för att fortsätta. Enligt Eriksson m.fl. (2002) kommer 
barn som mobbar från familjer med svårigheter och mobbares föräldrar gynnar ofta inte ut-
vecklingen av mobbarens självförtroende. Ändå visar forskning att mobbare inte har sämre 
självförtroende än andra. Det kan bero på att mobbaren upplever emotionell energi vid mobb-
ning, vilket ger en känsla av makt och positiv självuppfattning. Detta kompenserar andra 
negativa erfarenheter.(a.a.). Olweus (2010) menar att det aggressiva beteendet hos mobbaren 
inte beror på inre osäkerhet, medan Höistad (2001) menar att mobbaren har dåligt självförtro-
ende (men är självsäker), ofta är deprimerad, rädd och har sociala svårigheter. Höistad skriver 
även att mobbaren upplever att han/hon har stöd om ingen protesterar. Oftast protesterar ingen 
pga. att varje individ i gruppen tror att det bara är han/hon som tycker det som händer är 
fel.(a.a.). Eriksson m.fl. (2002) skriver att när mobbaren får en publik så upplevs det som po-
sitivt och som samtycke. Nevander Friström (2001) menar att om ingen reagerar och 
protesterar, så kommer fler och fler kränkningar att följa. 

Intervjupersonerna menar att det är viktigt att vuxna `fångar in´ medlöparna och motarbetar 
mobbning på ett tidigt stadium. Höistad (2001) menar att man måste splittra gruppen och vän-
da sig till varje individ för att få dem att våga bryta mobbarens makt. Salmivalli & Willför-
Nyman (2007)a menar att vuxna måste vara medvetna om vilka egenskaper hos medlöparna 
som kan och bör påverkas för att få dem att hjälpa den utsatte. Empati räcker inte, elevernas 
tilltro till sin förmåga att försvara/stötta offret är viktig.(a.a.). 
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Flera respondenter menar att medlöparnas beteende är lika illa som mobbarens. Coloroso 
(2004) skriver att medlöpare är delaktiga och betydligt mer inblandade än vad som märks och 
att de inte alltid förstår vilken möjlighet de har att påverka situationen.(a.a.). Salmivalli & 
Willför-Nyman 2007)a menar att gruppnormer förutsätter att man inte ska vara kompis med 
den mobbade. Wrethander (2007) påpekar att vuxnas deltagande och agerande i barnens rela-
tionsarbete spelar stor roll och att det är viktigt att de vuxna har kunskap om detta.  

Respondenterna menar att för den utsatte kan det innebära ökade skuldkänslor och större 
känsla av att det som händer är hans/hennes eget fel om det finns många medlöpare. Kränk-
ningen kan också upplevas som större om det är få som motarbetar mobbningen, den utsatte 
tror att medlöparna tycker som mobbaren. Lindberg (2007) menar att de skamkänslor som 
uppstår hos någon som är utsatt, är destruktiva för dennes självuppfattning och sociala rela-
tioner. Skammen och förnedringen förstärks om han/hon medger inför andra att `jag duger 
inte´, och det kan finnas en rädsla för att andra ska upptäcka att man blir förnedrad, då det kan 
innebära att blir mindre attraktiv på `kamratmarknaden´.(a.a.). 

Vad betyder det för den utsatte om få eller många utsätter? 

Hur stor roll det spelar för den utsatte om det är få eller flera som utsätter kan ses utifrån hur 
den utsatte upplever det i den akuta situationen eller hur det upplevs efter ett antal år. Några 
respondenter menar att det spelar roll om flera utsätter, främst pga. att risken då är större för 
att fler situationer kan förekomma där man blir utsatt. Den utsatte blir mer osäker om rädslan 
finns inför många olika situationer. Någon menar också att om flera utsätter så blir mobbaren 
stärkt i sin position. Någon annan menar att antalet utsättare även spelar roll på så vis att det 
är lättare att upptäcka om det flera som utsätter än om det är ett fåtal. 

Ungefär hälften av respondenterna tror inte att det känslomässigt spelar så stor roll om det är 
få eller många, eftersom det kan göra lika `ont´ att bli utsatt av ett fåtal. Den andra hälften tror 
att det överhuvudtaget är värre att bli utsatt av flera, dels på grund av känslan av att det är 
flera som är elaka och dels eftersom det påverkar den utsatte till att i högre utsträckning ta på 

sig skulden för det som händer. Flera menar att just i den `akuta´ situationen tänker nog inte 

den mobbade på hur många det är som utsätter, de tankarna kommer mer efteråt. 

Någon menar att statusen på den som utsätter spelar roll. Om det är en person med hög status 
som mobbar så kan det betyda lika mycket som om det är många med låg status. Någon annan 
påpekar att om det är få som utsätter så kan det innebära att det finns fler att söka stöd hos, 
vilket är positivt. Kanske vågar den utsatte också försvara sig mer eller säga ifrån om det är få 
som utsätter. Några anser att det är lättare för den som är utsatt att berätta för någon, antingen 
barn eller vuxen, om det är få som utsätter jämfört med om det är flera. Om den som är utsatt 
kan kommunicera med någon kan han/hon bli starkare och det kan göra mobbaren osäker. 

Några respondenter menar att i stunden då det händer är den utsatte kanske mest fokuserad på 
den som mobbar men efteråt kommer tankarna på varför de andra inte sade någonting. Detta 
kan skapa nya negativa situationer. Kanske den utsatte `ger igen´ på dem som stått bredvid 
eftersom han/hon inte är rädd för dem som han/hon är för mobbaren. 

Om man ser det utifrån den utsattes känsla efter att lång tid förflutit (flera år) så menar de 
flesta respondenterna att det spelar ännu större roll efter lång tid om det var få eller flera som 

utsatte. De anser att såren/ärren efter det som hänt är större och sitter djupare om det varit 
flera som utsatt. Om det var en mobbare så kanske man som vuxen kan `förstå´ och tänka att 
den personen hade sina egna problem, men om det var flera som utsatte så sitter nog känslan 
kvar att `det var mig det var fel på´. Någon menar att hur det har gått senare i livet för den 
utsatte styr hur han/hon kan hantera det efter ett antal år. Någon annan påpekar att taggen efter 
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att ha varit utsatt alltid sitter kvar. Ytterligare någon menar att det spelar nog ingen roll efter 
lång tid om det var få eller många som utsatte, det är ändå situationerna man minns. 

Analys 

 Respondenterna menar att om många utsätter ökar risken för fler situationer att utsättas i. 
Detta innebär att den utsatte blir än mer osäker och mobbaren blir stärkt i sin position. 
Wrethander (2007), Hägglund (2007) och Nevander Friström (2001) beskriver att det som 
sker ofta och utan att någon protesterar blir normaliserat och ses som banalt. Den utsatte 
skäms, tar på sig skulden och ber inte om hjälp.(a.a.). 

De intervjuade beskriver två alternativ för hur den utsatte känslomässigt upplever skillnaden 
på om det är få eller flera som utsätter. Det kan vara lika jobbigt känslomässigt för den utsatte 
oavsett om det är få eller flera, eller kan det upplevas som värre för den utsatte om det är flera 
utsättare. Flera anser att tankarna på om det är få eller många utsättare kommer snarare efteråt 
än i den akuta situationen. Lindberg (2007) skriver att skam skapar en känsla av otillräcklig-
het. Människor som mobbats kan långt efteråt ha svårigheter med sociala band, dålig 
självbild, svag tillit och känsla av att vara underlägsen.(a.a.). Även Fors, (2007) skriver om 
sämre självbild och att det är vanligt ångest, depressioner, psykosomatiska problem och själv-
skadebeteende.  

Flera respondenter menar att efter lång tid kan `såren´ vara djupare om det varit flera utsättare 
än om det varit få. Den som är utsatt kan vilja ge igen på dem som inte ställer upp och försva-
rar på grund av känslan av att vara sviken.  Modet att ge igen finns eftersom den utsatte inte är 
rädd för dem som står bredvid på samma sätt som han/hon är rädd för mobbaren. Coloroso 
(2004) skriver att mobbade som inte fått hjälp kan slå tillbaka med vrede och hämnd mot 
andra människor eller kanske de vänder sin sorg och vrede inåt och tar sitt liv. BO (2001) 
beskriver att när barn inte kan påverka sin situation skapar det olustkänslor, hjälplöshet och 
uppgivenhet, vilket kan leda till aggressivitet eller passivitet. Barn som mår dåligt löper högre 
risk för att utveckla ohälsosamma vanor eller negativt beteende.(a.a.). 

Vad betyder det för den utsatte om han/hon får stöd av få eller flera? 

Alla respondenter är eniga om att det spelar mycket stor roll för den som är utsatt om han/hon 

får aktivt stöd från andra. Några menar att detta även har betydelse för om den som är utsatt 
ska våga berätta för andra. De flesta menar att ju fler som stöttar desto större betydelse har 
det, medan någon säger att ibland kan det nog räcka att det är en eller två som stöttar – det kan 
vara tillräckligt för att man ska `växa´ lite och få bättre självförtroende, dock är det mer gynn-
samt ju fler som stöttar. Några beskriver att det är på det sättet man försöker bryta mobbning, 
genom att få fler att våga stötta. 

Någon påpekar att stödet kan se ut på olika sätt, alla barn vågar inte stötta öppet, men även det 
stöd som kommer efteråt i form av empati eller en vänlig gest har betydelse. Har man ingen 
hjälp från omgivningen så är man mycket värre utsatt. Någon menar att om det inte finns nå-
got stöd i kamratgruppen så hjälper det inte särskilt mycket om föräldrar och andra vuxna 
ställer upp. Det kan vara betydelsefullt i sådana sammanhang om den utsatte har en annan 
grupptillhörighet på fritiden, där han/hon kan känna sig tillfreds och betydelsefull. Föräldrars 
stöd nämns som mycket viktigt men också som en svårighet för den utsatte – man vill inte 
göra mamma/pappa ledsna genom att säga hur det egentligen är. 

Om man ser till den utsattes känsla efter att en lägre tid har förflutit, så menar flera att det 
spelar stor roll för den utsatte om flera stöttar den utsatte under den period då utsattheten 

pågår.. Någon påpekar att det bör vara mycket lättare att `hämta sig´ om det finns flera som 
stöttar, om man är helt ensam kanske man `gräver ner sig´ mer. Man klarar sig nog bättre på 
sikt om det funnits flera som stöttat. Någon menar att det efteråt kan vara lätt att bli bitter på 
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dem som inte stöttade, men kanske att man kan få förståelse för dem när man blir äldre. Nå-
gon påpekar också att det är viktigt att mobbning bryts tidigt för att ge den utsatte möjlighet 
att `komma igen´ och få en ny chans till grupptillhörighet. 

Det kan också spela roll om den som stöttar gör det hela tiden eller bara ibland. Om stödet 
bara ges ibland av en person kan den utsatte känna sig osäker och vet inte vad den ska förvän-
ta sig. Trygghetskänslan blir givetvis större tillsammans med en person som den utsatte vet 
alltid försöker hjälpa. 

Stödet kan förändras över tid, det kan bli fler eller färre som stöttar ju längre tiden går. Någon 
menar att det beror på vilken status den som stöttar har. Hög status hos stöttaren ger fler som 
vågar stötta, men om den som stöttar har låg status så tillkommer troligtvis inte fler som stöt-
tar. Någon menar att när det handlar om små barn är det ofta många som stöttar till en början 
men sedan `glömmer de bort det´, de är så inne i sin lek. Det är inte heller säkert att barn orkar 
fullfölja att ge stöd och hjälp, och då kan det dö ut efter en tid. 

Analys 

 Respondenterna menar att det spelar mycket stor roll för den som är utsatt om det finns flera 
som stöttar. Dels för att det kan påverka den utsatte till att våga berätta vad som händer, dels 
för att den utsatte kan `växa´ lite och få lite bättre självförtroende. Hägglund (2007) skriver att 
det är centralt för barn att få tillhöra, att vara med och ha en vän, och att social tillhörighet ger 
makt. Salmivalli & Willför-Nyman (2007) menar utifrån sin forskning att det betyder mycket 
för den utsatte att känna att han/hon är accepterad av, eller åtminstone har några vänner i 
gruppen. Olsson (1998) påpekar att barn behöver ständig bekräftelse och Höistad (2001) och 
Eriksson m.fl. (2002) påtalar vikten av att vara sedd och uppmärksammad av andra. Höistad 
menar att kamratstödjare bör finnas på skolor med uppgifter som att hälsa/sätta sig hos den 
som är utanför, prata med den, stötta och hjälpa in i gemenskapen. Nevander Friström (2001) 
beskriver att när andra inte `ser´ en, eller man blir bemött med ointresse och tystnad kan det 
skapa ångest.  

Enligt intervjupersonerna finns det olika sätt att ge stöd, och även det som kommer efteråt, 
t.ex. tröst och visad empati är viktig för den utsatte. Det bör vara lättare för den som varit ut-
satt att hämta sig om den fått stöd av många än av få. Den utsatte kan känna sig osäker om 
stödet bara ges ibland, då finns det ingen riktig tillit till den som stöttar. Om det blir fler eller 
färre som stöttar med tiden kan bero på olika saker, t.ex. den stöttandes status eller glömska 
och ork hos barnen. Eriksson m.fl. (2002) skriver att kamratutstötning kan leda till ökad ut-
satthet sett över tid. Att ha vänner är ett skydd mot att bli utsatt eftersom den som utsätter är 
mindre benägen att attackera någon som kan bli beskyddad/försvarad av andra. 

Hur fördelas tiden idag på mobbare, mobbad och medlöpare? 

Nästan alla respondenter beskriver att man lägger mest tid på den mobbade och mobbaren, 

och minst tid på medlöparna. Någon menar att en orsak till detta är att det är svårt att upp-
täcka vilka som är medlöpare. Åsikterna om hur fördelningen är mellan mobbare och mobbad 
går mer isär. Några nämner en ungefärlig procentuell fördelning som 40 % mobbad, 40 % 
mobbare och 20 % medlöpare, någon beskriver 60 % mobbad, 30 % mobbare och 5-10 % på 
medlöparna. Någon menar att man lägger 50 % på mobbaren, 30 % på den mobbade och 20 % 
på medlöparna.  

Flera av intervjupersonerna menar att hur mycket tid som läggs på varje part varierar bero-

ende på vilket skede man är i, om det är i början när man tar tag i problemet, eller senare, och 
att det också beror på hur den som är utsatt mår. Flera menar att egentligen skulle man nog 

lägga mer tid på medlöparna. Någon menar att man arbetar med medlöparna genom hela pro-
cessen men hur mycket beror på situationen, och att i början behöver man lägga mer tid på 
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dem för att få en bild av vad som hänt. Senare i processen kan det räcka med att kolla av med 
dem ibland. Några påpekar att man borde lägga mest tid på mobbaren för att få slut på den 
personens beteende och för han/hon mår väldigt dåligt – det är därför han/hon utsätter andra. 
Någon menar att man skulle fördela tiden lika på alla parter och en anser att medlöparna ska 
få minst tid. 

En intervjuperson säger att mobbning är värst på mellanstadiet och att man kanske borde satsa 
mer tid från fyran och uppåt på att arbeta med sociala normer och vad som är godkänt och inte 
godkänt. När barnen blir äldre kan man resonera mer med dem och få dem att förstå. Mobba-
res föräldrar vill sällan inse att deras barn är mobbare, delvis beror det förmodligen på att 
barnen knappast berättar hemma att de mobbar. Det är sällsynt att föräldrar säger `jag behöver 
hjälp – mitt barn mobbar´, det kan däremot hända att de kontaktar skolsköterskan för att be 
om hjälp med ett barns allmänt aggressiva beteende, men då blir det ofta hänvisning till BUP. 
Det är vanligt med resonemanget att den som är utsatt får skylla sig själv, både bland barn och 
vuxna, tyvärr även hos en del skolpersonal, menar den här respondenten. 

Analys 

Enligt flera respondenter lägger man idag betydligt mer tid på den som mobbar och den som 
är utsatt än på medlöpare, hur tiden fördelas kan variera under `resans gång´. Det kan vara 
svårt att upptäcka medlöparna. Bland annat Salmivalli & Willför-Nyman (2007)a och Olweus 
(2007) påtalar att majoriteten av de jämnåriga till en mobbad känner till vad som händer men 
inte försöker göra något åt det. De agerar så att mobbning uppmuntras snarare än avbryter 
den.  

Flera respondenter anser att mer tid borde läggas på mobbare och medlöpare. Om man inte 
bearbetar mobbaren kan man inte få det dåliga beteendet att upphöra, om man inte arbetar 
med medlöparna fortsätter de att ge mobbaren medvetet eller omedvetet stöd. Salmivalli & 
Willför-Nyman (2007)a skriver att om mobbning accepteras av övriga gruppmedlemmar kan 
den fortsätta och det skapas normer i gruppen som gör det svårt för hjälpsamma elever att 
stötta den utsatte. Barn med hög status kan vara lättare att motivera till att försvara utsatta 
elever – de är inte så rädda att bli offer eller förlora sin position. Mobbare är inte nödvändigt-
vis omtyckta men upplevs som mäktiga och populära.(a.a.). Coloroso (2004) menar att det är 
vanligt att man trycker ner ett mobbningsoffer för att höja sin egen status i gruppen – ökad 
uppskattning i gruppen kan bryta ner medlöparens inre spärrar. Om utsättandet sker i grupp 
får medlöparen känslan av att det individuella ansvaret är mindre, och skuldkänslorna mins-
kar. Salmivalli & Willför-Nyman 2007)a menar att barn inte ingriper av rädsla för att själva 
råka illa ut, man vill skydda sig själv  och det är svårt att veta hur man ska göra. Man vill höja 
sin egen status och håller därför distans till den som är utsatt. Även normer i klasser kan på-
verka, det förutsätts att man inte ska vara kompis med den mobbade.(a.a.).  

Enligt intervjuerna är det inte ovanligt att man från både barns och vuxnas håll skyller på den 
som är utsatt, det är hans/hennes eget fel. Höistad (2001) beskriver att en del av förklaringen 
till varför någon utsätts kan finnas hos den som är utsatt. Det kan handla om överbeskyddade 
barn, barn med bristande tillit, barn som har en negativ identitet, undfallande barn och barn 
med sociala svårigheter. Mobbning är dock aldrig offrets fel, och att man inte kan generalisera 
drag hos utsatta.(a.a.). Nevander Friström (2001) menar att när vi redan har bestämt oss för 
vad vi ska tycka, så ger inte personen en chans, vi `stänger av´. Coloroso (2004) skriver att det 
finns myter som förklarar varför någon blir mobbad, och dessa har skapats för att rättfärdiga 
varför människor inte lägger skulden på mobbaren. 

I en mobbningssituation är, enligt Salmivalli & Willför-Nyman (2007)a, 24 % tysta godkän-
nare, 20 % förstärker mobbning genom att visa sitt gillande och 7 % `hänger på´ mobbaren 
och utsätter men tar inget eget initiativ. Endast 17 % försvarar. Jämför man detta med inter-
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vjupersonernas åsikt om hur mycket tid man idag lägger på de olika parterna innebär det att ca 
50 % av de personer som finns med vid mobbningssituationer får del av 5-20 % av den tid 
som läggs på att bearbeta situationen.  

Hur uppfattas idén att arbeta mer aktivt gentemot medlöparna för att 
uppmuntra dem att bli försvarare?  

Några respondenter beskriver att de arbetar kontinuerligt gentemot alla elever genom bland 
annat samtal och värderingsövningar redan idag. Flera menar att förebyggande, regelbundet 

arbete är mycket viktigt gentemot hela gruppen och att det skulle vara positivt att utöka det 

förebyggande arbetet samt att `ju tidigare ingripande desto bättre´.  Några påpekar att det är 
viktigt att alla vuxna på skolan är involverade och att man ska ha en plan på skolan för hur 
man ska bemöta den här typen av problem, gärna gemensam för förskola-skola.  Man bör in-
formera föräldrar förebyggande om hur man arbetar med detta. Flera hänvisar till att de 
tidigare sagt att utan medlöpare så fortsätter inte mobbningen och är av stor betydelse att få 
med medlöparna och deras roll i diskussioner. 

Ett par respondenter påpekar att det är viktigt att stärka alla så att de på sikt kan klara ut vissa 
situationer själva, – medlöpare vågar säga ifrån mer om de får stärkt självkänsla, och mobba-
ren och den mobbade behöver också få bättre självkänsla. Det är betydelsefullt att man ger 
barnen verktyg att hantera sådana här situationer. Man bör kontinuerligt ha samtal och reso-
nemang kring hur man kan stötta den som råkat illa ut, och hela tiden relatera till hur det 
känns. Det är även viktigt att få medlöparna att känna sig trygga, annars kanske de `hänger 
på´ mobbaren. En person tycker att man ska lägga minst tid på medlöparna men den tiden 
man riktar mot dem bör handla om att stärka dem och höja deras självkänsla. Några respon-
denter menar att det är av stor betydelse att man får de barn som är goda förebilder och de 
som har hög status pga. av ett schysst beteende att inse att de är viktiga för andra. Det är vik-
tigt att få medlöparna att förstå att deras agerande spelar roll, att de är lika skyldiga som 
mobbarna om de inte gör någonting.  

Efter lång tid är det svårare att reda i sådan här saker. Flera intervjupersoner menar att det är 
viktigt att `fånga in´ redan vid kränkningar, att inte låta det gå för långt innan man tar tag i 

problemet. Någon menar att idag görs tyvärr ofta inte så mycket förrän det `händer någon 
större grej´. En respondent tycker att eleverna ofta tar till ordet mobbning fast det egentligen 
inte är det, och att elever idag är ofta öppna och berättar på tidigt stadium. En annan påpekar 
att om man arbetar kontinuerligt och förebyggande så får man också fler upptäckande `ögon´ i 
gruppen. Någon annan menar att det kan fortgå länge utan att man upptäcker det. Någon me-
nar att om eleverna vet om att man har små stunder varje dag när man tar upp sådana här 
saker så kanske det är lättare att berätta om man råkat ut för någonting. Då kan man också 
minska på ”skvallerspringet” hos fröken. Ytterligare någon menar att det kan bli för mycket 
prat också, man får inte `tjata ut´ sådant här.  

Några respondenter påpekar att det är viktigt att arbeta med sådant här även utifrån tanken att 
det är livskunskap och ger erfarenheter som eleverna bär med sig hela livet. Alla anser att det 

tar mycket tid från alla elever om det är mycket stök i en klass och av den anledningen är det 
klart gynnsamt för alla elever att man arbetar förebyggande. Det gynnar verksamheten om 

man har ett tryggt och positivt klassrumsklimat. Trygghet i klassen gör att trivseln ökar och 

alla får studiero, vilket även höjer resultaten. Konflikter, utsatthet och oro i gruppen stjäl 

mycket undervisningstid. Alla anser att man `får igen det i andra änden´ om man använder 

lektionstid till att bygga upp en bra stämning i klassen, det är inte förlorad inlärningstid. Ut-
ökat arbete mot mobbning och kränkning kan därför vara även ekonomiskt försvarbart. 

Flera respondenter menar att det är troligt att en elev som mår dåligt inte kan koncentrera sig 
och därför kan få problem med inlärningen och att behovet av extrastöd kan minska om man 
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får bättre bukt med mobbning och utsatthet Några tror att det kan vara så att eleven flyr in i 
studierna för att där finns det trygghet.  Någon menar att lektionerna kan vara en skön stund 
för eleven och att han/hon gör sitt bästa på lektionerna.  

Nästan alla respondenter menar att elever som är utsatta och mår dåligt `kostar mycket´ både 

vad gäller personligt lidande och skolors ekonomi, och att det skulle löna sig i längden om 

man kunde lägga mer tid och/eller pengar på att arbeta med detta. De menar att i slutänden 
får man annars lägga pengar på andra saker pga. att eleverna mår dåligt. De flesta anser att det 
skulle `gå ihop sig´ under skoltiden om mer pengar används till arbetet för att stävja kränk-
ningar och mobbning, samt att det personliga lidandet skulle minska, vilket är viktigare.  

En respondent menar att behovet av extra stöd till elever inte har med detta att göra – inlär-
ningssvårigheter kommer sällan av sådana problem. Därför skulle det inte betala sig 
(ekonomiskt) att just i detta sammanhang ta in fler vuxna med tanken att det på sikt kan mins-
ka behovet av undervisningsstöd. Någon menar att det nog inte är pengar som är det viktigaste 
utan omfördelning av resurser måste göras under en period då det behövs och någon annan 
menar att det nog är en organisationsfråga om det skulle gå att utföra mer riktat arbete mot 
medlöparna så som skolan ser ut idag. En person menar att det förmodligen är mer kostnads-
effektivt att använda kuratorn till att utbilda föräldrar och lärare i förhållningssätt, än att rikta 
t.ex. kurator/skolsköterska mot små elevgrupper.  

Någon menar att det är bra om det är en person som är utbildad på området tar sig an det när 
man ska arbeta djupare, läraren tar upp problem allt eftersom det kommer men har man inte 
rätt kunskap ställer man heller inte rätt frågor. Det är viktigt att veta hur man ska arbeta och 
ha utbildning eller bra material, det går inte att `hitta på´. Det skulle kunna vara skolsköterska 
eller kurator som tar sig an detta, men inte nödvändigtvis. Någon annan menar att det kan vara 
olika personer som arbetar med detta, läraren träffar eleverna hela tiden men man kan också 
utnyttja skolsköterska och kurator och elevvårdspersonal. Man bör även lyssna in eleverna, de 
kan ha goda idéer om hur problem kan lösas, de ser saker ur en annan synvinkel än vuxna.  

Några menar att man plockar in extra vuxna vid behov, samarbetar över klasserna för att kun-
na ha ringsamtal, samtalsgrupper eller kill- och tjejgrupper. Vid sådana tillfällen bör den 
vuxne ha samma kön som gruppen. Ytterligare någon påpekar att man inte bara kan lösa pro-
blemen för stunden, det måste läggas mycket tid för att det ska bli bra på sikt. Flera 
respondenter anser att mer tid och fler vuxna vore bra. Bland annat skulle det vara positivt 
med fler vuxna så att man oftare kan ha kill- och tjejgrupper, och kanske kurator en dag i 
veckan på skolan.  

Analys 

Överlag anser respondenterna att förebyggande, kontinuerligt arbete är betydelsefullt och att 
det skulle vara positivt att utöka det förebyggande arbetet.  Det ses som viktigt att alla vuxna 
på skolan är involverade. BO (2001) anser att kunskap om mobbning, relationer och vardags-
problem ska ingå i den ordinarie undervisningen. Man måste utgå från ett helhetsperspektiv, 
och ha goda kunskaper om de orsaker som ligger bakom mobbning. Skolor inte kan åstad-
komma hur mycket som helst utan mer resurser. Skolan skulle kunna använda befintliga 
arbetsgrupper inom samhället för att få tillgång till kompetens som saknas. Olsson (1998) 
skriver att personalens viktigaste uppgift i sammanhanget är att vara föredömen/arbeta före-
byggande och Wrethander (2007) anser att man bör tänka över hur skolan ska hantera lärandet 
om det sociala livet. Några respondenter beskriver arbete med värderingsövningar som värde-
fullt. Höistad (2001) menar att man måste splittra gruppen och rikta sig till varje individ. 
Genom konflikthantering och värderingsövningar kan man öka förståelsen för varandras reak-
tioner, känslor och olikheter.  
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Flera respondenter påpekar att det är viktigt att tidigt upptäcka vad som är på gång, det får 
inte gå för långt innan man tar tag i det, men det kan vara svårt att upptäcka. Gill & Lindström 
beskriver att endast 30 % av alla mobbningsoffer ger sig tillkänna och Lindberg (2007) menar 
att oftast berättar inte den utsatte eftersom skammen och förnedringen förstärks om man med-
ger att man inte duger.(a.a.). Flera av referenserna (bl.a. Olweus 2007, Salmivalli & Willför-
Nyman 2007a) skriver att de flesta jämnåriga vet vad som försiggår men inte försöker göra 
något åt det. Elever uppmuntrar mobbning genom sitt agerande trots att de flesta är negativa 
till det, medlöpare förstår ofta inte vilken möjlighet de har att påverka.(a.a.). Enligt BO (2001) 
anser många elever att deras signaler om mobbning inte tas på allvar. Vuxnas personliga en-
gagemang spelar stor roll för hur skolans totala insatser mot mobbning utförs, därför det 
viktigt med god kunskap hos personalen.(a.a.). Salmivalli & Willför-Nyman (2007)a menar 
att vuxna måste veta vilka egenskaper hos medlöparna som kan och bör påverkas för att få 
dem att agera positivt. Empati är inte tillräckligt för att barn ska våga agera, tilltron till den 
egna förmågan att försvara/stötta offret är viktig. 

Respondenterna menar att det stjäl mycket tid om det är stök i en klass och att det är gynn-
samt för alla om man har ett tryggt och positivt klassrumsklimat. Om trivseln är bra och det 
finns studiero, blir lärandet bättre. Man förlorar inte undervisningstid på att använda lektions-
tid till att bygga upp en bra stämning. BO (2001) skriver att om barn inte kan påverka sin 
situation leder det till olustkänslor, hjälplöshet och uppgivenhet, vilket kan leda till aggressi-
vitet eller passivitet. Om elever mår dåligt i skolan ökar risken för att de utvecklar 
ohälsosamma vanor eller negativa beteenden.(a.a.).  

Flera av respondenterna anser att det kan vara så att den som är utsatt får problem med skol-
arbetet. Coloroso (2004) skriver att barn som mobbas använder mycket tid till att tänka ut hur 
de ska komma undan, koncentrationen blir dålig och det går ut över skolarbetet, vilket skapar 
ytterligare stress och skam. Kadesjö (2007) beskriver att koncentrationssvårigheter är ett van-
ligt symtom på ängslan och osäkerhet hos barn. Det kan visa sig som ett splittrat beteende och 
framförallt som en oförmåga att lägga sina tankar på en uppgift. Barn med mycket osäker 
identitet söker ständigt bekräftelse vilket kan uppfattas som koncentrationssvårigheter.(a.a.). 

Flera intervjupersoner menar att utan medlöpare upphör mobbning.  Det är av stor betydelse 
att stärka alla elevers självkänsla, diskutera medlöparnas roll, arbeta med dem och få dem att 
känna sig trygga så de inte `hänger på´ mobbaren. Coloroso (2004) och Nevander Friström 
(2001) beskriver att medlöparna spelar en mycket stor roll, om ingen reagerar så kommer fler 
och fler kränkningar att följa. Några respondenter påpekar att man måste ha samtal och reso-
nemang kring hur det känns för den som är utsatt och hur man kan stötta. Hägglund (2007) 
menar att det finns en ständig kontroll och konkurrens i skolan och en acceptans för att någon 
måste hamna längst ner `på stegen´. Barn behöver hjälp att förstå att uteslutning och ignorans 
är lika mycket mobbning som att säga elaka saker.(a.a.). 

Enligt Salmivalli & Willför-Nyman (2007)a kan ett ändrat, och istället stödjande beteende hos 
medlöparna minskar de skadliga effekterna hos dem som är utsatta. Mobbares negativa bete-
ende upplevs oftast som mindre traumatiskt än känslan av andra inte bryr sig och att man är 
utesluten. Det är också betydligt lättare att påverka godkännarnas beteende, än att försöka 
påverka mobbarna.(a.a.). 
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Avslutande diskussion 

Mobbning och kränkningar i skolan upphör inte om man väntar ut situationen, inte heller kan 
man förvänta sig att den utsatte berättar eller ber om hjälp förrän det har gått ganska långt. Att 
vänta in elevers klagomål innebär ofta att man väntat för länge och det troliga är då att det 
hunnit bli ett befäst och normaliserat beteende i gruppen. Det är vuxnas ansvar att hela tiden 
använda `radarn´ för att upptäcka alla typer av kränkningar och mobbning. Genom att tillåta 
bortförklaringar och skylla på olika saker, som att mobbaren har en svår hemsituation eller att 
den mobbade beter sig på ett sätt som inbjuder till utsatthet, godtar man mobbningen.  

Det är viktigt att vuxna kan urskilja vem som är mobbare/utsättare och vem som är medlöpa-
re. Dessa båda parter bör bemötas på lite olika sätt. Enkelt uttryckt kan man se det som att 
mobbaren ofta anser att han/hon har rätt att utsätta någon annan medan medlöparen i grunden 
anser att utsättandet är fel, dock vågar vederbörande inte ingripa. Om en medlöpare säger att 
`Kalle började och jag vågade inte säga emot´, bör vi som vuxna ha förståelse för varför med-

löparen känner så, men vi får inte acceptera och godkänna det och låta det fortgå. Vi måste, 
enligt min åsikt, bearbeta och motarbeta detta rädda/fega, om än mänskliga, beteende. Männi-
skor, både barn och vuxna, har ett eget val – man kan välja att stå bredvid och titta på, att följa 
strömmen, vända ryggen till eller att stå på sig och säga `det här är fel´. Min åsikt är också att 
vi vuxna kan bli bättre på att berömma och ge positiv respons till dem som vågar säga ifrån 
och uppmuntra fler att göra det. Bekräftelse på att man gör rätt är viktigt för barn – och även 
för vuxna. Det är dock inte tillräckligt att påbörja sådant arbete när mobbning och kränkningar 
redan fått fäste, för bästa effekt behöver det finnas med i socialiseringsprocessen från det att 
barnet är litet, och vid alla tendenser till kränkningar. 

Enligt Salmivalli & Willför-Nyman (2007) är 35 % av personerna i mobbningssituationer mer 
eller mindre aktiva eller uppmuntrande (8 % mobbar, 7 % hänger på mobbaren, 20 % förstär-
ker genom att visa sitt gillande genom t.ex. skratt). Om man kan få de tysta godkännarna (24 
%) att på något sätt våga `stå upp för den svage´ och sälla sig till dem som på olika sätt för-
svarar (17 %) skulle det innebära att 41% öppet agerar mot mobbningen, i större eller mindre 
utsträckning. Jag utgår ifrån, efter att ha tagit del av forskning och litteratur, att en del av dem 
som förstärker mobbning och kränkningar utan att ta eget initiativ till det (ovan nämnda 20 
%), inte gör detta för att de anser att de gör rätt, utan för att de är rädda om `sitt eget skinn´. 
De kan få mod att avstå från sin förstärkarroll om de inte behöver vara rädda för att bli utsatta 
själva. Kan man uppmuntra dem att försvara istället, så kan det vara möjligt att få ca 60 % att 
agera mot mobbning. Utifrån forskning/litteratur och intervjuer drar jag slutsatsen att det skul-
le vara en god idé att utöka arbetet gentemot medlöparna för att på sikt minska mobbning, 
dock inte genom att använda mindre tid till mobbaren eller den mobbade. Frågan om i vilken 
utsträckning försvarare uppmuntras att fortsätta försvara har inte kommit upp under intervju-
erna, men skulle vara intressant att följa upp. 

BO påpekade i början av 2000-talet att skolan inte kan göra hur mycket som helst utan mer 
resurser. Jag tror inte att det finns någon anställd i skolans värld som tycker att de ekonomiska 
resurser skolor har är tillräckliga. De flesta respondenterna ansåg att högre vuxentäthet i sko-
lan skulle underlätta och förbättra arbetet mot kränkningar och mobbning. Fler vuxna kostar 
pengar, men de flesta ansåg att kostnaden för att komma tillrätta med sådana här problem får 
man tillbaka i den andra änden, eftersom barn som mår dåligt också kostar mycket pengar på 
sikt.  

BO (2001) förespråkar att lärarutbildningarna ska lägga stor tonvikt på undervisning om soci-
ala relationer och mobbning. Trots tydliga instruktioner i styrdokument och lagar att man från 
skolans håll ska arbeta aktivt för att förebygga mobbning och kränkningar, så ägnas försvin-
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nande lite tid på pedagogiska utbildningar till att utöka kunnande och kompetens inom dessa 
områden. Det innebär att många lärare möter sådana problem ganska oförberedda när de 
kommer ut i den s.k. verkligheten. Kanske gör detta att problem många gånger hinner gå läng-
re än nödvändigt innan de upptäcks eller tas omhand – inte på grund av ointresse utan av 
okunskap. 

En dikt av Hjalmar Söderberg får avsluta detta examensarbete. Ordet man i dikten skulle kun-
na bytas ut mot mobbaren, den mobbade eller medlöparen. Den innebörd dikten då får kanske 
kan öka förståelsen för, och insikten i, varför de olika parterna beter sig som de gör. Vi som 
arbetar inom skolan, och även andra människor, behöver insikt och förståelse för alla parter 
för att kunna bearbeta problematiken på ett konstruktivt och vinnande sätt. 

 
Man vill bli älskad,  

i brist därpå beundrad,  

i brist därpå fruktad,  

i brist därpå avskydd och föraktad. 

Man vill ingiva människorna någon slags känsla.  

Själen ryser för tomrummet  

och vill kontakt till vad pris som helst. 

(Söderberg 1905:68) 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Jag undersöker några rektorers, pedagogers och skolsköterskors syn på medlöpares roll 
vid mobbning.  
  
Definition av medlöpare: "De är de som stödjer och hjälper mobbaren genom att göra något 
aktivt eller genom att underlåta att göra något. De kan stå bredvid och titta bort, uppmuntra 
mobbaren eller delta i mobbningen och själva bli mobbare." 
(Coloroso, 2003) 
  
1) Hur definierar du mobbning samt kränkning? 
  
2) På vilket/vilka sätt spelar medlöpare roll för den mobbade? (Spelar medlöpare lika 
stor/liten roll vid fysisk mobbning som vid psykisk?) 
  
3) Vilken betydelse har det för den mobbade om det är ett fåtal eller ett flertal personer som 
utsätter? (I den akuta mobbningsituationen och på lång sikt?) 
  
4) Vilken betydelse har det för den mobbade om den får stöd av ett flertal/ett fåtal/ingen? 
  
5) Om en elev är utsatt för mobbning – ungefär hur (%) fördelas tiden idag på olika elever: 
mobbare, mobbad, medlöpare? 
  
6) Vad anser du om idén att, på ett tidigt stadium, (redan vid upprepade kränkningar i en 
klass) lägga mer och regelbunden tid än idag på riktat arbete mot medlöpare på olika sätt, för 
att stärka/uppmuntra dem att ta rollen som försvarare?  
  
a) ur elevers synvinkel 
  
b) ur pedagogisk och ekonomisk synvinkel 
  
Exempel 1: Alla elever i en klass där det förekommer mobbning eller ofta förekommer kränk-
ningar, ska regelbundet (varje - varannan vecka, beroende på `läget´), i grupper om 2-3 elever 
delta i kortare samtal (15-30 minuter) som leds av pedagog alternativt skolsköterska eller ku-
rator och där man samtalar om vad som händer i klassen och stöttar och pushar varje individ 
att våga vara en `hjälpare´. 
  
Givetvis kan upplägget vara ett annat, men det hela ska gå ut på vuxna aktivt arbetar med de 
icke-aktiva eleverna för att stärka deras vilja och mod att stötta. Detta ska ligga utöver arbetet 
med den utsatte och utsättaren/utsättarna, tiden ska alltså inte tas bort från de elever som är 
aktivt inblandade. 
  
Exempel 2: Att arbeta enligt KiVa-programmet, där man arbetar aktivt och kontinuerligt på 
hela skolan under hela skoltiden. Vid mobbning: allmänt arbete mot de icke aktiva, och riktat 
arbete främst görs mot mobbare/mobbad samt man försöker aktivera ett fåtal prosociala ele-
ver, gärna med hög status, för att de ska få med sig fler och rucka på/förändra de normer som 
finns i klassen. 
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Bilaga 2 

Utdrag ur FN:s barnkonvention 

 

” Artikel 2 
Alla barn är lika mycket värda. 
Alla barn har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.  
Du får inte behandlas annorlunda på grund av ditt utseende, din hudfärg, ditt kön, ditt språk, 
din religion och dina åsikter 
 
Artikel 3 
De som bestämmer om sådant som gäller barn ska först och främst tänka på vad som är bäst 
för barnet. 
 
Artikel 12-15  
Alla barn har rätt att säga vad de tycker. Barn ska tillfrågas. Dina åsikter ska respekteras i alla 
beslut som rör dig; hemma, i skolan, hos myndigheter och domstolar.” 
 

(FN:s barnkonvention, Förkortad version 2011) 
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Bilaga 3 

Utdrag ur Skollagen 

 
”6 § Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett 
målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare före-
skrifter om detta finns i 7 och 8 §§.” 
 
”7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att 
barn och elever utsätts för kränkande behandling.” 
 
”10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en 
elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyl-
dig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får 
kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i 
samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är 
skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i före-
kommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande 
behandling i framtiden. ”  
 

(Skollagen 2011: kap.6) 
 


