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The purpose of this study was to examine how school personnel describe and interpret the 

phenomenon bullying among girls, and also what their interpretations are based upon. More 

specifically its aim was to find out what characterizes and causes girl-to-girl bullying, 

according to school welfare officers and teachers. We wanted to find out how school 

personnel look upon aggression among girls and social expectations on girls behavior. The 

analysis was based on two kinds of perspectives: one focusing on gender and one focusing on 

power in relationships. Research shows that girl-to-girl bullying is hard to observe and that 

this problem has been invisible in earlier studies. We thought that this phenomenon needs to 

be brought up and that is one of the reasons why we wanted to examine this subject. This 

study was based on qualitative interviews with school welfare officers and teachers. A main 

theme in our study is that our respondents describe girl-to-girl bullying as subtle and quiet. 

We also found that some of our respondents disagreed on this statement. Their opinions were 

mainly based on their own experience from working in a school environment. As a conclusion 

we found out that factors such as social maturity and gender roles can be used as explanations 

on the phenomenon girl-to-girl bullying. We found out that our tools, power and gender 

theories, could not fully explain why girls bully in a certain way and how school personnel 

interpret the phenomenon. More knowledge is needed to understand more about girl-to-girl 

bullying.  
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Inledning/bakgrund  
Mobbning är ett känt problem i svenska skolor idag. Organisationen Friends uppskattar att 

50.000 barn mobbas dagligen i Sverige samtidigt som organisationen BRIS (barnens rätt i 

samhället) uppskattar att det tycks vara ungefär lika många flickor och pojkar som blir 

mobbade. BRIS uppger även att ett av deras vanligaste kontaktområden under 2011 handlade 

om mobbning och kränkande behandling (19,7 procent av alla kontakter). Det finns även 

forskning som uppskattar att ca 5-10 procent av alla barn på något sätt varit inblandade i 

situationer där mobbning förekommit (Berlin 2002).  

 

 

Hur ser mobbning och utfrysning bland flickor ut? Forskning gällande mobbning i skolan 

betonar att mobbning bland flickor är subtil, svårupptäckt och utstuderad (Eriksson, Lindberg, 

Flygare & Daneback 2002). Många är säkert också bekanta med bilden av att flickor mobbar 

subtilt med hjälp av exempelvis blickar och nedsättande kommentarer. Men är det verkligen 

så att flickor mobbar på det här sättet? Använder flickor och pojkar olika tekniker för att 

mobba och frysa ut eller spelar samhälleliga normer och förväntningar in? Detta 

examensarbete fokuserar på fenomenet mobbning bland flickor, och mobbning 

överhuvudtaget väcker ofta starka känslor och mycket tankar, oavsett om man själv har blivit 

drabbad eller bara sett det på avstånd. Vi kommer i vårt examensarbete undersöka hur 

skolpersonal ser på fenomenet flickors mobbning och ställa detta i relation till vad 

forskningen säger. 

 

Forskning på området som genomfördes under 1970-80- talet har främst fokuserat på pojkar 

och även senare forskning har haft den fysiska mobbningen i fokus och det finns även 

forskning som menar att flickor är lika aggressiva som pojkar, skillnaden är bara att de döljer 

sina konflikter bättre än pojkar (Jimerson et.al. 2010 s.23). Det är också betydligt svårare att 

studera flickors mobbning, då den ofta beskrivs vara mer subtil än mobbning bland pojkar. 

Detta har fått konsekvenser som inneburit att mobbning bland flickor, som ofta definierats 

som social mobbning, inte upptäckts i samma utsträckning. Flickorna har alltså varit i stort 

sett osynliga i forskningen kring mobbning och aggressivitet. Jimerson, Swearer & Espelage 

(2010) understryker att forskare behöver kunskap om både fysisk och psykisk mobbning, och 

att de behöver vara medvetna om de olika typerna av aggression för att kunna ge en trovärdig 

bild av mobbningsproblematiken. Då vi har intervjuat främst skolkuratorer anser vi att ämnet 

vi valt har en stark koppling till socialt arbete. Vi tror också att examensarbetet kommer att 
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kunna bidra till intressant läsning, då det säkerligen finns många som kan känna igen sig på så 

sätt att man själv blivit utsatt, haft klasskamrater som mobbats eller att man själv varit 

förövare. 

 

Problemformulering  
Inför examensarbetet diskuterades eventuella ämnen att skriva om, och vi beslutade oss då för 

att skriva om mobbning. Begreppet mobbning är dock ganska brett och vi hade svårt att 

avgränsa oss i vad vi ville undersöka. I litteraturen beskrevs just flickors mobbning på ett 

tankeväckande sätt vilket fick oss att bli intresserade. Som tidigare nämnts så finns det 

uppfattningar om att flickor ofta mobbar mer subtilt (Eriksson et.al. 2002). Innan vi tog del av 

litteraturen så hade vi samma uppfattningar och tankar kring att flickors mobbning ofta är mer 

subtil. Nu ställer vi oss frågan är om det verkligen är så och om litteraturen och våra 

respondenter har liknande uppfattningar kring fenomenet mobbning bland flickor. 

 

Denna undersökning handlar om skolpersonals tolkningar av fenomenet flickors mobbning 

och vad dessa tolkningar baseras på. Litteratur gällande mobbning i skolan beskriver ofta att 

pojkar blir mer utsatta än flickor. Detta kan ha sin förklaring i att det eventuellt är lättare att 

uppmärksamma mobbning bland pojkar, då litteraturen menar att den ofta är mer fysisk 

(Simmons 2002). Detta skulle kunna innebära att man missar många situationer där flickor 

blir utsatta. Enligt litteratur som vi har tagit del av sker ofta mobbningen bland flickor ofta 

inom den egna vänkretsen, vilket kan göra det svårt för lärare att förstå vad det handlar om 

(SooHoo 2009). Dessa exempel på aspekter som litteraturen lyfter fram, är vi intresserade av 

att undersöka. Vi vill ta reda på om det finns liknande tankar och uppfattningar kring detta 

fenomen bland skolpersonal. Delar skolpersonalen uppfattningen att flickor använder sig mer 

av subtil mobbning? I vårt examensarbete kommer vi också att undersöka vad 

skolpersonalens tolkningar av fenomenet grundar sig på.  

Syfte:  
Att undersöka vad skolpersonal ger för förklaringar till och tolkningar av fenomenet flickors 

mobbning.  

 

Frågeställningar:  
1. Vad anser skolpersonal vara utmärkande för mobbning och utfrysning bland flickor? 

2. Vad anser skolpersonal att det kan finnas för bakomliggande orsaker till flickors 

mobbning?  

3. Vad baseras skolpersonalens tolkningar kring fenomenet flickors mobbning på? 



 

5 

 

Begreppsdefinitioner 
När vårt examensarbete presenteras används begreppet skolpersonal och med detta begrepp 

avses kuratorer och lärare. Det bör även förtydligas att både begreppet mobbning och 

begreppet utfrysning används i presentationen av vårt arbete. I detta fall särskiljs inte 

begreppen eftersom både tidigare forskning och våra respondenter menar att mobbning och 

utfrysning hör ihop och att det ofta syftar till att beskriva samma sak.   

 

 

Tidigare forskning 
Begreppet mobbning innefattar allt från fysiskt våld till tyst utfrysning, nätmobbning och 

ryktesspridning (Höistad 2001).  

Höistad (2001) definierar mobbning som: När en eller flera personer upprepade 

gånger, under en längre tid, utsätter en eller flera individer för medvetna, aktiva 

destruktiva handlingar och/eller uteslutning.   

 

Enligt sociologen Hans- Edward Roos, som var en av de första i Skandinavien som började 

intressera sig för ämnet mobbning, kan begreppet härledas så långt som trehundra år tillbaka i 

tiden (Björk 1995).  Termen mobbning började användas år 1969 som en beskrivning av ett 

beteende bland människor (Larsson 2010). Eriksson et.al. (2002) beskriver att forskning kring 

mobbning blev mer uppmärksammat på 1970-talet, främst i de skandinaviska länderna. 

Forskningen ledde till att olika interventionsprogram infördes på flertalet skolor, t.ex. att 

antimobbningsplaner och värdegrundsdokument upprättades. Det har dock ifrågasatts hur väl 

dessa följs upp och fungerar i praktiken (Eriksson et.al. 2002).  

 

Larsson (2010) beskriver att mobbning, utfrysning och maktspel både förekommer biologiskt 

i människans natur men även som en social konstruktion. Thornberg (2011) menar att i en 

specifik grupp kan ett beteende ses som fullt acceptabelt medan samma beteende inte är det i 

en annan grupp. Detta tyder på att sociala konstruktioner skapas och kan se olika ut i olika 

kontexter, t.ex. på olika skolor (Thornberg 2011). Björk (1995) förklarar att skolan utgör ett 

exempel på en human construct, vilket innebär att den är skapad av människor, för 

människor. Författaren belyser att det i klassrummet finns en flytande ordning, d.v.s. hierarkin 

är inte förutbestämd utan det gäller att förtjäna (och ibland kämpa sig till) tillhörighet i en 

grupp. Skolan ger stora möjligheter att experimentera med denna tillhörighet, till exempel att 

manipulera vänskapsrelationer och göra dem till maktspel. Forskning visar att mobbning är ett 
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effektivt instrument för att få bekräftelse på tillhörigheten (Björk 1995). Skolan är en arena 

där det uppstår både kärlek, vänskap, fientlighet och konflikter. Här finns alla sorters 

människor, både de man tycker om och de man inte tycker om, och för dem som inte anses 

passa in kan tillvaron i skolan bli en plåga. Detta kräver därmed mycket engagemang från 

både skolpersonal och elever (Wrethander Bliding 2007). 

 

Tidigare var det vanligt att man betraktade mobbning som en spontant uppkommen företeelse 

som innebar att en grupp går till angrepp mot en person. Idag har begreppet mobbning fått en 

mer individualistisk prägel som överensstämmer med dagens samhälle och mobbningen kan 

yttra sig på många olika sätt. Idag ser man mobbning som en långt utdragen plågoprocess som 

inte uppkommer av en ren slump (Björk 1995). Vad som ses som mobbning är även en 

definitionsfråga – ibland kan det vara lättare för lärare att definiera fysiska påhopp som 

mobbning och inte se psykisk utfrysning som lika allvarlig. (Simmons 2002)  

 

Ett socialkonstruktivistiskt perspektiv innefattar ett uttalat, kritiskt förhållningssätt. Frånberg 

& Wretander (2011) diskuterar detta i boken Mobbning - en social konstruktion? Författarna 

talar om mobbning som en social konstruktion, och menar att det alltså inte är naturgivet vad 

mobbning är. Författarna beskriver att det vi uppfattar som vår vardag inte ska tas för givet, 

utan man behöver komma åt bakomliggande orsaker för att kunna förstå vardagen. Detta 

innebär också att vi inte enbart kan tro på det vi ser och sedan nöja oss med det. Sociala 

handlingar uppstår i samspel mellan individer där det finns regler och normer för social 

samvaro och där normerna bidrar till att vissa handlingar uppfattas som logiska eller ologiska. 

Simmons (2002) tar upp skolor med stor kulturell mångfald som ett exempel på en kontext 

där olikheter accepteras i större utsträckning och där det därför har visat sig förekomma 

mindre mobbning än i skolor där eleverna kommer från likande bakgrunder (Simmons 2002). 

Utifrån ett socialkonstruktivistiskt perspektiv är det till viss del normerna i samhället som 

bidrar till att vissa elever utsätts för mobbning. (Frånberg & Wrethander 2011).  

 

Vad beror det då på att mobbning uppkommer och alltjämt fortgår? Forskning beskriver att 

det finns ett flertal olika motiv till att man mobbar och fryser ut en kamrat, t.ex. känslor av 

kollektiv makt, att man får utlopp för sina känslor eller att man helt enkelt tycker att det är 

roligt att mobba. Många elever känner sig också osäkra och dras med i mobbningen för att 

själva slippa bli utsatta. (Thornberg 2011) När forskare ska försöka förklara varför mobbning 

utspelas på skolorna, så är en vanlig förklaring att det beror på personliga egenskaper hos 
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mobboffret, och att det inte sällan är personer med undfallande personligheter som blir utsatta 

i skolan av andra barn. Forskare hävdar också att mobbning är ett spel om makt och där elever 

är olika skickliga på att hantera makten. När man syftar till att hitta mönster eller egenskaper 

hos personer som utövar mobbning så pekar forskare på aggression och hett temperament som 

en orsaksförklaring. Man menar att mobbning förutsätter att det finns någon form av 

aggressivitet samtidigt som det finns en släng av social skicklighet. Studier som behandlar 

individuella egenskaper hos mobbare visar att dessa ofta är utåtriktade och självsäkra med 

liten benägenhet att känna skuld över sitt beteende. Ofta väger behovet av att känna sig 

populär och respekterad i kamratgruppen tyngst (Smith & Sharp 1994).  

 

Mobbning handlar ofta om ett behov av bekräftelse och makt och forskning visar t.ex. att man 

genom att reta andra som inslag i lekar kan skapa gemenskap i gruppen. Att vara socialt 

accepterad och att ha vänner är otroligt viktigt för de allra flesta människor, ofta så viktigt att 

man föredrar vänner som behandlar en illa framför inga vänner alls. För många flickor blir 

vänskapsrelationerna till en ständig maktkamp som t.ex. kan innebära att populära flickor 

använder sin makt för att få ännu högre status och kontroll över sina vänner. Även de flickor 

som inte står högst upp i skolans hierarki gör sitt bästa för att behålla den makt de har, t.ex. 

genom att utesluta en annan kamrat (Simmons 2002). 

 

Forskningen pekar dessutom på att det finns två olika system som bidrar till att mobbning 

fortgår. Å ena sidan ett administrativt system som tvingar den utsatte att vara kvar i klassen 

och å andra sidan ett socialt system som hela tiden utesluter den utsatte ur gemenskapen 

(Berlin 2002). En annan möjlig orsaksförklaring är att mobbning handlar om vem som har 

ledarrollen i en grupp och att det samtidigt finns barn i gruppen som har svårt att säga ifrån. 

Det finns teorier som hävdar att vissa barn finner ett behov av att reta andra som ett sätt att 

själva bearbeta eller hantera sina problem (Berlin 2002). 

 

En studie på området visar att det i huvudsak är så att pojkar mobbar pojkar och att flickor 

mobbar flickor. Det finns dock studier som motsätter detta och säger att det lika ofta finns 

mobbningssituationer där exempelvis flickor mobbar pojkar, och tvärtom (Eriksson et.al. 

2002). Forskning visar däremot att flickor och pojkar mobbar på olika sätt. Mobbning bland 

pojkar tenderar att ha en öppnare karaktär där man ger sig på offret utan att bry sig särskilt 

mycket om omgivningens reaktioner. Denna typ av mobbning är vanligt förekommande på 

högstadiet (Eriksson et.al. 2002). Flera kvantitativa studier har visat att flickor som blir 
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mobbade lägger skulden på sig själva oftare än pojkar. Flera studier pekar även på att 

åskådarna spelar en viktig roll då de blir en publik för den som mobbar någon annan. Studien 

visar att kamratgruppen närvarar vid 85 procent av alla mobbningssituationer och att 

mobbaren därmed kan få en uppfattning om att klassen samtycker till mobbningen, vilket 

innebär att mobbningen ofta fortgår. Dessutom finns det en risk att åskådarna sprider ryktet 

om att mobbaren har makt och detta kan i sin tur bidra till att mobbaren får en högre status i 

gruppen (Eriksson et.al. 2002). 

 

Enligt forskning mobbar flickor mer subtilt, t.ex. genom att viska, sprida rykten eller skicka 

lappar i klassrummet (Höistad 2001). Flickors mobbning och utfrysning bland flickor 

uppskattas vara vanligast i åldern 10-14 år (Simmons 2002). Något annat som är typiskt för 

flickors mobbning är att man ofta använder nära relationer som vapen, vilket innebär att man 

håller sina fiender nära och därmed tror omgivningen lätt att flickorna är bra kompisar. Detta 

definieras av SooHoo (2009) som relationell aggressivitet. Den relationella aggressiviteten 

kan exempelvis yttra sig genom att en flicka försöker förstöra en vänskapsrelation mellan 

andra flickor med hjälp av subtila utfrysningstekniker. Något som gör detta mer problematiskt 

är att flickmobbningen är svår för omgivningen att upptäcka, och samhällets förväntningar på 

flickor kan också försvåra problematiken. Flickors vänskapsrelationer karaktäriseras ofta som 

intima, oskyldiga och varma, vilket långt ifrån alltid är fallet (Radliff & Joseph 2011). Enligt 

vissa forskare vägrar lärare ibland att medge att flickor mobbar överhuvudtaget, vilket både 

kan sammankopplas med att mobbning bland flickor är betydligt mer svårupptäckt, men 

också att man som vuxen inte ser allvaret i den subtila mobbningen (Frånberg & Wrethander 

2011). 

 

Studier som gjorts i USA menar att lärare ofta har dålig kunskap när det gäller omfattningen 

av mobbningsproblematiken. Det finns också studier som visar att lärare ibland bevittnar 

mobbningssituationer utan att ingripa. Detta har inneburit att många elever inte har förtroende 

för lärarna och menar att de ofta inte ingriper när mobbningssituationer uppstår. Det finns 

även forskning som visar att lärare och rektorer ofta är rädda om skolans rykte och att man 

därför inte vill erkänna att mobbning förekommer (Eriksson et.al. 2002). 

 

Förväntningarna på hur flickors vänskap ska se ut finns också i media, vilket problematiseras 

i en artikel av Radliff & Joseph (2011). I media är det istället konflikter och jakt på 

popularitet som premieras. Relationsanknuten aggressivitet och maktspel bland tjejer har även 
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porträtterats i filmer och serier, inte sällan på ett positivt sätt, t.ex. att man kan uppnå 

popularitet och få vänner genom att mobba och exkludera andra. Författarna menar att detta är 

olyckligt då media kan bidra till att mobbning bland flickor enbart ses som typiskt 

ungdomsbeteende, vilket leder till att både barn och vuxna accepterar beteendet (Radliff & 

Joseph 2011).  

 

Forskning på området försöker få svar på hur det kommer sig att flickor oftast mobbar på det 

mer förtäckta sättet. Simmons (2002) menar att samhällets förväntningar spelar en stor roll 

och att flickors mobbning blir mer sofistikerad på grund av att deras aggressivitet undertrycks. 

Författaren menar att det är mer eller mindre tabu för en flicka att visa ilska öppet, och att 

detta leder till att flickors aggressivitet blir så mycket mer subtil (Simmons 2002).  

Frånberg och Wrethander (2011) talar om tre olika typer av aggressivitet. När man talar om 

fysisk aggressivitet menar man en öppet konfronterande handling som syftar till att skada 

någon fysiskt. Psykisk aggressivitet eller indirekt aggressivitet däremot innebär att man 

försöker skada någon genom att uttrycka elakheter verbalt och relationell aggressivitet (som 

nämnts tidigare) innebär att man försöker skada någon genom att manipulera och kontrollera 

relationer. Det är alltså den indirekta och den relationella aggressionen som ofta förknippas 

med flickors vänskapsrelationer (Frånberg & Wrethander 2011).  

 

Frånberg och Wrethander (2011) nämner även motiv för aggressivt beteende. De pratar om 

affektiva motiv, som innebär att den bakomliggande orsaken är sammankopplad med affekter 

ur känslomässiga och sociala interaktioner, vilket innebär att man mobbar någon för att man 

exempelvis själv mår dåligt och behöver få utlopp för sina känslor. Ett instrumentellt motiv 

däremot syftar till en situation där den aggressiva handlingen används i syfte att uppnå 

någonting annat, t.ex. status och popularitet.  Indirekt aggression anses vara typisk för flickor 

och är ofta sammankopplad med social mognad och hög social intelligens.  

Flickor tyngs ofta av skamkänslor vilket gör att de sällan berättar att de utsätts för indirekt 

aggression, vilket i sin tur försvårar för omgivningen att upptäcka utfrysningen. Utifrån ett 

genusperspektiv kan man se att det finns skillnader i acceptans vad gäller aggressivt beteende 

och verbal aggression i skolan, beroende på om det gäller pojkar eller flickor (Frånberg och 

Wrethander 2011).  Höistad (2001) menar att vi i allmänhet bemöter flickors utåtriktade 

aggressivitet annorlunda än pojkars. Flickor förväntas vara snälla och omhändertagande och 

tystas ner på ett annat sätt, vilket leder till att flickors aggressivitet tar sig mer utstuderade 

uttryck än pojkars (Höistad 2001). Flickor kan hålla sin aggressivitet inom sig under en lång 
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tid, men när den väl blir framträdande kan den ta sig dramatiska uttryck som innebär att offret 

blir nedtryckt och påhoppad under en lång tid (SooHoo 2009).  

 

Frånberg & Wrethander (2011) menar att en faktor som kan förklara varför det är svårare att 

upptäcka flickors mobbning är att det finns en föreställning om ”idealflickan” som förväntas 

vara snäll och inte öppet ge uttryck för ilska. De menar att man kan anta att könsstereotyper 

och normer i samhället medför att flickor i många fall undviker att visa sin aggressivitet öppet 

och istället förknippar vrede med känslor av skam och skuld. Detta kan i värsta fall leda till att 

dolda indirekta aggressionsformer utvecklas i form av ex. depression, självmordstankar, 

anorexi, bulimi eller självskadebeteende (Frånberg & Wrethander 2011).   

 

Mobbning bland pojkar tar ofta på större allvar än flickmobbning, eftersom det finns en 

föreställning kring att pojkars mobbning på lång sikt skulle kunna leda till allvarligare 

konsekvenser i framtiden, trots att det finns forskning som visar att flickor är aggressiva i lika 

stor utsträckning, men på ett annat sätt. Forskning visar att det finns en risk att mobbare blir 

kriminella i framtiden. Det finns dock en problematik som handlar om de slutsatser som 

mobbningsforskare sammankopplar med just mobbning och framtida kriminalitet. I denna 

forskning ligger fokus tydligt på pojkmobbning och därmed den direkta mobbningen. Det är 

lättare att sammankoppla fysisk aggressivitet med våldshandlingar och kriminella handlingar 

av olika slag samtidigt som det är svårare för forskarna att exempelvis se att den indirekta 

mobbningen såsom skvaller, suckar och ögonbrynshöjningar skulle kunna resultera i lika 

allvarliga företeelser som t.ex. framtida kriminalitet. (Frånberg & Wrethander 2011) 

 

 

Sammanfattning 
Tidigare forskning menar att mobbning kan förekomma biologiskt i människans natur, men 

att det också kan ses som en social konstruktion. Man talar exempelvis om att det råder en 

flytande ordning i klassrummet, d.v.s. att hierarkin inte på förhand är bestämd. Det gäller 

därför att man kämpar för att få en tillhörighet till gruppen, och ett exempel på detta är när 

man manipulerar sina vänskapsrelationer. Forskning visar även att det råder olika normer på 

olika skolor, och att vissa beteenden är accepterade i vissa grupper och i andra inte.  

Forskning visar också att mobbning i skolan tar sig olika uttryck beroende på om det är pojkar 

eller flickor som mobbar. Flickor mobbar ofta på ett mer indirekt sätt medan pojkars 

mobbning är mer fysisk och direkt. Man talar om att en bakomliggande orsak till den subtila 
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mobbningen kan vara att flickors aggressivitet undertrycks i samhällets. En annan 

orsaksförklaring som nämns i forskning är medias påverkan på unga flickor.  

 

Teoretiska utgångspunkter 

Kön och genus  
Vi har valt att undersöka skolpersonals tolkningar av flickors mobbning utifrån ett 

genusperspektiv, då det i litteraturen framgår att det kan finnas skillnader mellan könen vad 

gäller sättet att mobba. Det finns en distinktion mellan kön och genus. ”Kön” inriktar sig 

främst på att skillnader mellan män och kvinnor förklaras genom biologin och betraktas som 

något naturligt. Enligt genusperspektivet ges könsskillnader istället en social och kulturell 

förklaring. Burr (1998) menar att människor ända sedan barndomen lär sig hur män och 

kvinnor ska vara genom att imitera förebilder som föräldrar och lärare. Författaren beskriver 

att vi från tidig ålder lär oss en hel uppsättning med egenskaper som anses vara lämpliga för 

respektive kön. Även media skapar könsstereotyper, män porträtteras exempelvis ofta som 

mer aktiva och med mer valmöjligheter vad gäller livsstil och yrken. Kvinnor däremot har 

ofta svårare att överskrida normgränserna. Enligt Burr (1998) beror detta på att de 

könsföreställningar som finns ofta innebär att män har högre status i olika sammanhang. Det 

är exempelvis mindre accepterat för en kvinna att ha egenskaper som ses som typiskt manliga. 

Forskning beskriver hur maskuliniteter och femininiteter skapas redan i tidig ålder och att 

status i klassen är starkt förknippad med social synlighet. Man menar dock att oavsett vilken 

könstillhörighet man har, så spelar alltid faktorer såsom utseende, sociala nätverk och 

kommunikativ kompetens stor roll för popularitet i skolan. Forskningen säger att maskulinitet 

värderas högre än femininitet. Man menar även att strävan efter samma makt, samma 

rättigheter och skyldigheter blir svåra aspekter att ta hänsyn till så länge män och kvinnor 

definieras som två skilda kategorier (Wernersson 2009).  

 

Genusteorin menar att män och kvinnors olika beteenden inte är naturgivna, utan skapas av 

samhällets normer och förväntningar, och dessa könsroller skapas redan i tidig ålder. 

Människor konstruerar sina föreställningar om verkligheten i interaktion med varandra, och 

vad som ses som lämpligt beteende för respektive kön förändras över tid (Burr 1998). 

Wernersson (2009) beskriver att skolan är en arena där genus formas och verkar. De normer 

som formas i skolan utgör sedan grund till de förväntningar som ställs på vuxna människor. 

Eftersom vi i vår undersökning, lägger fokus på skolpersonals tolkningar av fenomenet 

flickors mobbning, så anser vi att det är relevant att använda oss av ett genusperspektiv. Viss 
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del av den tidigare forskningen menar att pojkar och flickor mobbar på olika sätt. Vi vill ta 

reda på om skolpersonal har liknande synsätt vad gäller flickors sätt att mobba. Eftersom 

genusteorin syftar till att beskriva skillnader mellan män och kvinnor som socialt 

konstruerade anser vi att den kan vara användbar till vår undersökning.  

 

Makt  
Vi har även valt att använda oss av maktbegreppet. Fredrik Engelstad (2005) beskriver att 

makt är någonting som finns överallt i samhället. Man kan prata om maktutövning inom 

större organisationer exempelvis på statliga nivåer, men man kan också prata om 

maktutövning mellan individer. Makt kan exempelvis yttra sig genom att en eller flera 

personer försöker få sin vilja igenom i det sociala umgänget. Makt ses som en egenskap i 

relationen mellan t.ex. två personer. Personen som utövar makt har en avsikt med sitt 

agerande, och får i sin tur ofta sina önskemål uppfyllda genom att andra människor gör som 

de blir tillsagda. Maktutövning innebär därmed att vissa handlingar på ett eller annat sätt, 

påverkar andra handlingar men även att makt oftast syftar till en strävan att göra sig förstådd, 

kommunicera eller övertala andra. Personen som utövar makt har ofta en avsikt med sitt 

agerande, och får i sin tur ofta sina önskemål uppfyllda genom att andra människor gör som 

de blir tillsagda (Engelstad 2005).  

 

Relationell makt är ett begrepp som myntades av Michel Foucault (1980) som menade att 

makt inte behöver höra ihop med något speciellt ämbete. I stället menar han att makt är något 

som uppstår i samspel mellan människor. Detta innebär att makt i sig inte är något bestående, 

utan det är föränderligt och kan omformas i olika sammanhang. Foucault (1980) menar även 

att makt är något som kan sammankopplas med resurser och föreställningar. Finns det 

exempelvis föreställningar om att någon har mer makt än någon annan, så kommer den 

relationen präglas av stora maktskillnader. En resurs kan innebära att en person har pengar, 

kunskap och ansvar, och i vårt fall kan en maktresurs innebära när exempelvis en elev har hög 

status och är populär i den egna gruppen. Resurserna ska dock inte ses som något bestående. 

En resurs kan innebära att man har makt i ett visst sammanhang, samtidigt som samma resurs 

inte behöver betyda att man har makt i ett annat. Foucault (1980) menar att vad som 

exempelvis betraktas som popularitet och status varierar beroende på vilka människor man 

interagrerar med och i vilka sammanhang. 
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Att ha relationer med andra människor innebär att man lever farligt på så sätt att man måste ge 

något av sig själv för att få något tillbaka och för att få relationen att bestå. Vi öppnar oss för 

andra människor och förväntar oss samtidigt att personerna i fråga, ska göra detsamma mot 

oss. Detta innebär i sin tur att andra människor har makt över oss och omvänt. Hur viktig 

relationen är för oss spelar en avgörande roll, för ju viktigare relationen är, desto mer sätter vi 

på spel och desto mer sårbara blir vi. Makten finns hela tiden med oss i tankarna, även i mer 

intima relationer och ibland kan en enda blick eller en oväntad rörelse få oss att tveka på hela 

relationen till de andra personerna (Engelstad 2005). 

 

Engelstad (2005) förklarar även hur maktstrategier ibland kan användas för att bryta ner 

någon annans självkänsla och kommentarer som fälls i syfte att ifrågasätta eller trycka ner 

någon annan, kan i värsta fall bidra till att hela identiteten hos personen bryts ner.  

I vissa fall kan offret ibland också hålla kvar vid sin offerroll, på så sätt att man lägger skuld 

på sig själv och därmed inte försvarar eller står upp för sig själv. I detta fall pekar man på 

sidor som är viktiga för människors uppfattningar om sig själva och uppfattningen om 

förhållandet till andra människor. Forskning menar att det finns människor som har en stark 

benägenhet att aldrig medge när de gör fel, samtidigt som det finns människor som har en 

stark benägenhet att känna skuld. Engelstad (2005) menar också att de flesta människor som 

hamnar i situationer som präglas utav maktskillnader, har lättare att identifiera sig med de 

personer som har makt än med de personerna som befinner sig i underläge. Människor som 

har benägenhet att känna skuld och som samtidigt har svårt att förvara sig själva, har ofta 

tendenser till att identifiera sig själv med angriparen och därmed rikta anklagelserna mot sig 

själv och i stället för att göra motstånd mot personerna som trycker ner dem, så fortsätter 

processen och fulländar förtrycket (Engelstad 2005). Mobbning kan definieras som en 

systematiskt maktutövande företeelse och makt är någonting som alltid kommer finnas i 

relationer och i sociala grupper. Därför kan faktorer som personlighet, status eller rangordnad 

hierarki spela en stor roll i sammanhanget. Makt är ett begrepp som enligt litteratur kan 

kopplas till olika former utav mobbning och kränkningar och att mobba och kränka andra kan 

vara ett sätt att manifestera sin makt (Smith & Sharp 1994).  
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Metod 

Vetenskaplig ansats 
Denna undersökning har en hermeneutisk karaktär. Konstruktionism handlar om att den 

sociala verkligheten utgör konstruktioner och att kategorier och olika beteenden är socialt 

konstruerade och ständigt föränderliga. Detta innebär att regler och normer konstrueras i olika 

sammanhang och i olika grupper, t.ex. bland elever på en viss skola. Man kan beskriva 

hermeneutiken som ett sätt att skapa förståelse för hur människor tolkar sin verklighet. Den 

inriktar sig på förklaring och förståelse av människors beteende (Bryman 2011).  I vårt fall så 

passar det inte att mäta fenomenet flickors mobbning med kvantitativa metoder utan vår 

undersökning handlar snarare om beskrivningar av hur människor (i vårt fall skolpersonal) 

tolkar och upplever mobbning, i det här fallet mobbning bland flickor.  

 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod till denna undersökning. Vi är intresserade 

av att få fram olika perspektiv på problemet mobbning bland flickor, och vi bedömde därför 

att det var passande att göra kvalitativa intervjuer. Den kvalitativa metoden eftersträvar 

förståelse av den sociala verkligheten och bygger på beskrivningar och tolkningar av 

människors berättelser, och det är detta vi finner intressant. Vi valde att använda oss av en 

kvalitativ metod då den både har en kunskapsteoretisk och ontologisk inriktning. Den 

kunskapsteoretiska ståndpunkten brukar förklaras vara tolkningsinriktad och innebär att fokus 

läggs på förståelsen av den sociala verkligheten och på hur deltagarna tolkar sin verklighet i 

en specifik miljö (Bryman 2011). I detta examensarbete undersöks våra informanters 

uppfattningar om sin verklighet i skolmiljön. Vi är intresserade av att ta reda på om deras 

verklighet inbegriper fenomenet mobbning bland flickor och vad de i så fall har för 

uppfattningar och tolkningar kring det.  

 

Bryman (2011) beskriver att konstruktionism handlar om att sociala egenskaper ses som ett 

resultat av samspel mellan individer, och att sociala egenskaper inte finns naturligt från 

början, utan är sammankopplade med sociala konstruktioner. När vi har läst litteratur på 

området har det framkommit att det finns uppfattningar om att flickors mobbning kan vara ett 

resultat av sociala konstruktioner och samhälleliga normer. Kvalitativa metoder är generellt 

mer inriktade på ord än på siffror, vilket är ytterligare en anledning till att vi har valt just 

denna metod. Om vi hade gjort exempelvis en enkätundersökning hade det troligtvis inte 
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funnits samma möjligheter för respondenterna att utveckla sina resonemang som i kvalitativa 

intervjuer (Bryman 2011). 

 

Den kvalitativa metoden brukar kopplas samman med ett mer induktivt angreppssätt som 

innebär att man inte på förhand utgår från en viss teori när man gör sina observationer, utan 

att undersökningen i sig ofta leder fram till en teori (Bryman 2011). När vi genomförde våra 

intervjuer så hade vi ingen direkt teori som vi valde att utgå ifrån. Eftersom vi ville vara så 

öppna som möjligt för olika tolkningar och perspektiv på fenomenet flickors mobbning, ansåg 

vi att det var relevant att använda oss av det mer induktiva angreppssättet när vi genomförde 

vår undersökning. När vi väl genomfört undersökningen så valde vi att använda oss av 

genusteorier och maktteorier. Dessa teoretiska utgångspunkter har varit bra redskap för oss 

för att vi bättre ska kunna förstå och tolka fenomenet flickors mobbning. 

 

Bryman (2011) menar att den kvantitativa metoden däremot, ofta förknippas med ett mer 

deduktivt angreppssätt. Detta angreppssätt innebär att man på förhand utgår från en teori och 

att man utifrån denna gör sin undersökning. Eftersom vi inte valde att på förhand utgå från 

någon bestämd teori, så ansåg vi inte att det deduktiva angreppssättet var relevant för oss att 

använda. Som tidigare nämnt är vi inte intresserade av att generalisera våra resultat. Det är 

emellertid inte möjligt att få fram generaliserbara resultat i ett examensarbete, vare sig vi hade 

valt en kvalitativ eller en kvantitativ metod (Bryman 2011).  

 

Validitet och reliabilitet 
Att ta hänsyn till validitet innebär att man försöker kartlägga om de slutsatser man kommit 

fram till i en undersökning hänger ihop eller inte. Man syftar främst till att mäta resultat för att 

ta reda på huruvida undersökningen är trovärdig eller inte och denna form av mätning 

används främst inom den kvantitativa metoden. Inom den kvalitativa metoden däremot finns 

inga regelrätta metoder för att mäta resultatets trovärdighet. När man ska behandla validiteten 

i en kvalitativ undersökning så får man göra detta på ett annat sätt, t.ex. genom att beskriva 

noggrant hur man har gått tillväga i sin undersökning (Bryman 2011). Till vår undersökning 

valde vi ut personer som har erfarenhet av flickors mobbning. De flesta av våra respondenter 

arbetar med högstadieelever men vi har även intervjuat en kurator som arbetar på gymnasiet. 

Ett exempel som visar att vi tagit hänsyn till validiteten i vår undersökning är att vi under 

intervjuerna använt oss av en diktafon för att spela in samtalet. Vi har sedan transkriberat ner 
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intervjuerna ord för ord till en text som vi sedan analyserat med hjälp av helhetsanalys. Man 

betonar att transkriberingen underlättar en noggrann analys av vad respondenterna har sagt. 

Vårt intervjumaterial finns exakt återgivet (och tillgängligt för examinator och opponent) 

vilket minskar risken för att examensarbetets resultat ska påverkas av våra egna värderingar 

(Bryman 2011).  

 

Metodlitteraturen framhåller skillnaderna mellan kvantitativ och kvalitativ forskning, men 

betonar också att det är viktigt att komma ihåg att det finns flera likheter. Ett exempel är att 

båda metoderna är inriktade på reduktion av data, d.v.s. att man går igenom sitt material och 

att man sorterar ut det väsentligaste för undersökningen (Bryman 2011). Detta har vi tagit 

hänsyn till när vi transkriberat våra intervjuer, eftersom vi fått läsa igenom transkriberingarna 

noga och sortera ut det material som bäst besvarat våra frågeställningar. Därmed finns det 

material från intervjuerna som vi inte har möjlighet att ta med eller som är orelevant att ta 

med. En annan sak som stärker validiteten i undersökningen är att det har framkommit 

genomgående mönster i intervjusvaren. Det finns därmed många citat och påståenden som 

stödjer varandra i vårt resultat. 

 

Reliabilitet kan översättas med ordet tillförlitlighet och innebär bl.a. att man ska kunna göra 

sin undersökning igen med samma metod och då få fram samma slutsatser och resultat. 

Reliabilitet är lättare att mäta vid kvantitativ forskning, eftersom syftet ofta är att få fram 

siffror och statistik (Bryman 2011). Då vi har genomfört en kvalitativ undersökning så har vi 

insett att det är svårare att ta hänsyn till reliabiliteten än om vi hade genomfört en kvantitativ 

studie. Eftersom vårt examensarbete inte är så omfattande är det svårt för oss att spekulera i 

om vi skulle få fram ett liknande resultat om vi genomförde vår undersökning på samma sätt 

igen. 

 

Urval 
Vi har valt att använda oss av ett målinriktat urval. Målinriktat urval innebär att forskaren gör 

sitt urval utifrån en önskan om att intervjua personer som är relevanta för 

problemformuleringen och forskningsfrågorna (Bryman 2011). I vårt fall anser vi att det är 

relevant att intervjua skolpersonal eftersom det är vanligt att mobbning förekommer i 

skolmiljön. Anledningen till att vi valde att intervjua just lärare och kuratorer har sin grund i 

att vi anser att de förväntas ha kunskap om mobbning, och erfarenhet av att arbeta med denna 
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problematik. Vi var från början mest inriktade att ta kontakt med skolpersonal på 

mellanstadiet och högstadiet, men vi fick även möjlighet att intervjua en kurator som är 

verksam på en gymnasieskola.  

 

Vi tog kontakt med ca tolv skolor och fick svar från fyra stycken respondenter. De övriga tre 

respondenterna befann sig i ett närliggande län och genom personliga kontakter fick vi 

möjlighet att intervjua dessa. Vi tog kontakt med våra respondenter via e-post och bifogade 

ett informationsbrev (bilaga 2) där vi bl.a. beskrev studiens syfte och garanterade 

intervjupersonernas anonymitet. Då vissa av respondenterna inte svarade på våra mail tog vi 

kontakt med dem via telefon. Inledningsvis upplevde vi att det var svårt att få tag på 

respondenter, och vi hade en del svårigheter med att komma i kontakt med dem över telefon.  

Resultatet av urvalet blev till slut sex skolkuratorer och en lärare.  

 

Tillvägagångssätt vid intervjuerna 
Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer och sammanställt en intervjuguide (bilaga 

1) som har funnits tillgänglig under intervjuerna. Vi har i vår intervjuguide formulerat olika 

teman med underfrågor som stämmer överens med undersökningens syfte och 

frågeställningar.  Intervjuerna genomfördes gemensamt och tiden för intervjuerna har varierat 

mellan 30-60 minuter. Vid intervjutillfällena delade vi upp våra teman i intervjuguiden och 

tog hälften var. Det var dock överenskommet att vi när som helst kunde flika in när vi kom på 

någon relevant fråga. Vi ville inte styra respondenterna i en viss riktning och utformade därför 

mer generella frågeställningar. Dessa generella frågeställningar var bra att utgå ifrån, då de 

ledde vidare till nya intressanta diskussionsämnen.  

 

Vid semistrukturerade intervjuer kan ordningsföljden för frågorna variera vid de olika 

intervjutillfällena, och frågorna är oftast generellt formulerade (Bryman 2011). Det är även 

vanligt att man ställer följdfrågor till det som kan antas vara viktiga svar, vilket vi också har 

gjort vid våra intervjuer. Bryman (2011) tydliggör att det inte är nödvändigt att följa 

intervjuguiden slaviskt men att den är viktig som grund för att hålla sig till studiens syfte, 

eftersom det annars är lätt att man under intervjun lägger fokus på andra frågor som man 

finner intressanta, men som inte kommer att bli användbara för att besvara studiens 

frågeställningar. Bryman (2011) menar även att intervjuprocessen blir flexibel vid 

semistrukturerade intervjuer och huvudfokus ligger på hur intervjupersonerna uppfattar och 
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tolkar det som de anser vara viktigt som en förklaring av exempelvis olika händelser och 

beteenden, i det här fallet hur de tolkar och uppfattar fenomenet flickors mobbning (Bryman 

2011). I vår undersökning är det främsta syftet med intervjuguiden att den ska göra det 

möjligt för oss att få information om hur de intervjuade upplever verkligheten, alltså hur 

informanterna upplever fenomenet flickors mobbning.  

 

Helhetsanalys 
När vi har gått igenom vårt intervjumaterial har vi använt oss av helhetsanalys. 

Helhetsanalysen brukar man dela in i tre olika faser. Den första fasen innebär att man väljer 

ett tema eller problemområde, den andra att man formulerar passande frågeställningar och den 

tredje fasen innebär att man gör en systematisk analys av intervjuerna utifrån 

frågeställningarna. Vad gäller första fasen är det vanligt att man kommer på lämpliga teman 

eller kategorier när man läser igenom sitt material. Kategorier kan även uppkomma i samband 

med att man jämför sitt intervjumaterial med de teorier som man valt att utgå från (Holme & 

Solvang 1997). I vårt fall formulerades teman och underteman efter att vi har läst igenom 

transkriberingarna och markerat dessa teman med pennor i olika färger. Detta var ett bra sätt 

att kunna få någorlunda struktur över råmaterialet och lättare hitta det mest väsentliga som 

svarar mot vårt syfte och våra frågeställningar. Vad gäller fas två så formulerades inte 

frågeställningarna på papperet men vi hade dem i åtanke när vi skulle gå vidare med den 

systematiska analysen. De frågeställningar som bl.a. fanns i åtanke var till exempel: Hur 

märker man att någon blir utsatt för mobbning? Vad är utmärkande för mobbning bland 

flickor? Dessa är exempel på frågeställningar som gjort det lättare för oss att hitta våra teman 

i råmaterialet.  

 

Den tredje fasen i helhetsanalysen är s.k. systematisk analys. Här har vi gått tillbaka till 

transkriberingarna och analyserat de delar vi anser har koppling till de frågeställningar vi 

söker svar på. Vi har strukit under viktiga citat som vi har kunnat ha med som stöd för vår 

analys. Dessa citat har även kopplats till undersökningens aktuella teman. Vi har försökt hitta 

lite mer originella citat som ger fördjupad förståelse för fenomenet flickors mobbning, men 

har även tagit med mer generella citat (Holme & Solvang 1997). Vårt slutgiltiga råmaterial 

blev sammanfattningsvis ungefär femtio sidor och av dessa sidor har vi valt ut ungefär en 

femtedel till vårt resultat/analysdel. När vi gått igenom våra transkriberingar så har vi 

upptäckt att respondenterna ibland gett uttryck för samma saker och vi har därför fokuserat på 
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de citat som vi bedömde hade mest relevant innehåll. Dessutom består en del av vårt 

råmaterial av långa exempel på mobbningssituationer som vi inte ansett vara relevant, t.ex. 

när någon respondent talat länge om en pojke som varit mobbad. 

 

Etiska överväganden  
Fokus för vår undersökning är att undersöka fenomenet mobbning bland flickor. Vi ville 

undersöka fenomenet mobbning bland flickor utifrån en mer generell karaktär. Bryman 

(2011) nämner fyra viktiga etiska principer man ska till hänsyn till. Den första är 

informationskravet som innebär att forskaren tydligt ska informera personerna som ska 

intervjuas om syftet för undersökningen. Vi har som tidigare nämnts skickat ett utförligt 

informationsbrev till respondenterna och de har fått vetskap om att även examinatorer, 

handledare och opponenter kan komma att ta del av det transkriberade intervjumaterialet.  

Samtyckeskravet innebär att personerna som deltar har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. De berörda ska informeras om att de kan avvika när som helst under 

undersökningen. Det är även viktigt att alla uppgifter om personerna behandlas med respekt 

och uppgifterna ska avidentifieras. Detta kallas för konfidentialitetskravet (Bryman 2011).  

Den sista principen som Bryman (2011) lyfter fram kallas nyttjandekravet och innebär att 

uppgifterna som samlas in endast ska användas för undersökningens ändamål. Alla fyra 

principer som Bryman (2011) nämner har vi tagit hänsyn till och informerat om i 

informationsbrevet.  

 

Bryman (2011) lyfter även fram en annan aspekt vad gäller etiska ställningstaganden, 

nämligen att informationsskydda. Att ta hänsyn till informationsskyddet innebär bl.a. att man 

ska förvara sin information så att ingen obehörig kan komma åt materialet. Materialet har 

sparats på ett USB-minne som förvarats oåtkomligt för obehöriga. När vi har transkriberat 

intervjutexterna har vi alltid gjort detta i hemmiljö för att undvika att obehöriga kan ta del av 

inspelningarna. Den enda som har kommit i kontakt med vårt intervjumaterial är vår 

handledare och som tidigare nämnt är detta något som våra respondenter blivit väl 

informerade om. (Bryman 2011) 

 

Arbetsfördelning 
Vad gäller arbetsfördelningen så har vi hela tiden arbetat med examensarbetet tillsammans. Vi 

har dock vid vissa tillfällen arbetat var för sig, men vi har aldrig ansvarat för ett helt avsnitt 
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själva och  alltid gått igenom materialet tillsammans och strukturerat upp det det som skrivits 

så att båda ska känna sig bekväma med texten. Vi har eftersträvat att det inte ska märkas 

skillnad i språk och meningsbyggnad beroende på vem som har skrivit ett visst stycke och 

ofta har vi arbetat så att en av oss skrivit medan den andra hjälpt till att formulera meningar.  

Litteraturen har valts ut gemensamt, vi har sedan delat upp lika antal böcker, gått igenom dem 

och diskuterat vad som är relevant för examensarbetet. Intervjuguiden har formulerats 

gemensamt och vi har turats om att ta kontakt med respondenterna. Vi kan inte se att någon av 

oss har bidragit mer än den andra, utan vi har delat så lika som möjligt på arbetsbördan. 

 

Metoddiskussion 
Vi har under arbetet med vårt examensarbete omarbetat syftet något. Vi är medvetna om att 

syftet och frågeställningarna bör vara helt klara innan man börjar samla in data. De 

förändringar vi har gjort har dock inte påverkat syftets innehåll på något drastiskt sätt utan det 

har mer handlat om att omformulera meningen på ett tydligare sätt.  

 

Från början tänkte vi göra intervjuer med lärare, skolkuratorer och elever och var i det stadiet 

inriktade på att ta kontakt med olika skolor. När det gäller intervjuer med före detta elever 

(kvinnor över arton år) upptäckte vi snabbt att det var svårt att komma i kontakt med dessa 

personer. Vi skickade ut ett flertal mail, men då vi inte fick några svar från dessa, och vi 

samtidigt fick svar från lärare och kuratorer föll det sig naturligt att vi i stället valde att 

intervjua dem. Detta i sin tur innebar att vi inte hade möjlighet att ha med elevernas 

perspektiv i denna undersökning. Om detta hade varit en större studie med längre tid till 

förfogande hade det kanske funnits tid att arbeta vidare med att få kontakt med de före detta 

eleverna. Främsta anledningen till att vi ville göra intervjuer med före detta elever (kvinnor 

över arton år) var för att få reda på mer om fenomenet mobbning bland flickor, utifrån 

flickornas eget perspektiv som vi sedan kunde ställa i relation till vad tidigare forskning säger. 

Vårt främsta syfte var inte att få fram deras personliga berättelser, men om vi hade intervjuat 

före detta elever hade möjligheten funnits att de hade gett sin syn på mobbning bland flickor.  

 

Det föll sig så att vi fick ihop totalt sju intervjuer med sex skolkuratorer och en lärare. Vi är 

medvetna om att detta gör att elevernas perspektiv på fenomenet mobbning bland flickor 

faller bort från undersökningen. Det är möjligt att de som främst berörs av mobbning och 

utfrysning, eleverna, hade beskrivit fenomenet mobbning bland flickor på ett annat sätt än 

skolpersonalen, och att vi i så fall hade fått ett annat resultat. Alla respondenter ansåg 
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exempelvis att skolan snabbt uppmärksammar och tar flickors mobbning på allvar. Om 

eleverna upplever skolpersonalens arbete på samma positiva sätt får vi inte svar på i denna 

undersökning. Vi anser dock att våra intervjuer med lärare och skolkuratorer har gett 

intressanta infallsvinklar och tolkningar av fenomenet flickors mobbning. Fördelen vi kan se 

med att intervjua skolpersonal är deras långa erfarenhet av att arbeta nära eleverna och några 

av respondenterna har även arbetat med elever i olika åldrar. Vår uppfattning är också att det 

är mindre känsligt att intervjua skolpersonal än personer som kanske själva har negativa 

erfarenheter av mobbning och utfrysning.  

 

När intervjuerna hade genomförts, så insåg vi relativt snabbt att kvalitén på den första 

intervjun inte var lika god som de efterföljande. Den första intervjun var också den kortaste 

och vi hade svårt att få intervjun att flyta eftersom vi hade svårigheter med att komma på bra 

följdfrågor. Efter första intervjun, tog vi därför en titt på vår intervjuguide och gick igenom 

våra teman och frågeställningar. Vi la sedan till ett par nya frågor, samtidigt som vi 

korrigerade vissa frågor i intervjuguiden och försökte formulera frågorna på ett ännu mer 

öppet sätt. Vi ville få ett större utrymme för tolkning och hade en förhoppning om att de nya 

frågorna skulle göra det lättare för oss att få ett bättre flyt i de efterkommande intervjuerna. 

När det gavs tillfälle så valde vi även att ställa mer direkta frågor för att kunna få fram ännu 

tydligare svar.  

 

Såhär i efterhand, kan vi se att det finns ett visst inslag av Grounded Theory (GT) i vår 

undersökningsmetod. Vi har försökt finslipa varje intervju, vilket inneburit att kvalitén på de 

nästkommande intervjuerna hela tiden blivit bättre och bättre. Detta tillvägagångssätt var 

inget som vi i förväg hade tänkt arbeta utifrån, men som ändå kommit att spela en avgörande 

roll för standarden på våra intervjuer. Detta stämmer överens med hur Bryman (2011) 

beskriver tillvägagångssättet inom Grounded Theory, där man strävar efter att utveckla 

intervjuerna för att nå ett mättnadsstadie. Trots att vi inte utgick från GT från början så kan vi 

i efterhand ändå se att vi faktiskt nått en form av teoretisk mättnad eftersom vi inte fick så 

mycket ny information från de sista intervjuerna.  

 

Vi är medvetna om att det är önskvärt att redan från början ha en väl fungerande 

intervjuguide, men vi anser ändå att ändringarna som vi gjorde efter den första intervjun, var 

nödvändiga för att få fram den informationen vi behövde för att kunna besvara våra 

frågeställningar. Den första intervjun blev därmed inte lika användbar som de resterande och 
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det i sig kan säkert ha varit negativt till viss del. Vi anser dock att bristerna i vårt fall inneburit 

att vi blivit mer noggranna och mer observanta i det fortsatta arbetet. Hade den första 

intervjun genomförts helt enligt planerna, så hade vi kanske inte blivit lika uppmärksamma på 

de brister som hade kunnat dyka upp i samband med intervjuerna.  

 

Vad gäller arbetsfördelningen så hade det kanske blivit mer effektivt om vi hade delat upp 

arbetet på så sätt att vi ansvarat för olika delar i examensarbetet. Vi har dock insett att vi är 

väldigt effektiva när vi sitter tillsammans och att det underlättat för oss när det gäller att få till 

bra formuleringar och för att få ett bra flyt i texten. Samarbetet oss emellan anser vi har 

fungerat mycket bra.Vi har undersökt hur skolpersonal tolkar fenomenet flickors mobbning 

och vad de ger för förklaring till varför flickor mobbar på det mer subtila, manipulerande 

sättet. Fenomenet flickors mobbning har inte studerats i så stor omfattning tidigare, och vi tror 

därför att vårt examensarbete kan bidra till att andra finner ämnet intressant och vill 

undersöka detta vidare. Våra resultat går inte att generalisera men vi tror att det kan ge 

inspiration till fortsatta studier och även vara intressant för skolpersonal att ta del av.  

 

När vi tog del av forskningen gällande flickors mobbning märkte vi att mycket av litteraturen 

sa samma saker och förde fram liknande resonemang. Detta gjorde att det vi hade vissa 

svårigheter att utveckla och hitta nya perspektiv och infallsvinklar. Vi anser dock att vi har 

fått med det mest relevanta från litteraturen för att få bättre förståelse för det fenomen vi 

undersöker. Vi har funnit att det inte finns så mycket svensk forskning på detta område. Den 

litteratur som mer specifikt behandlar mobbning och utfrysning bland flickor kommer från 

USA. Både den amerikanska skolan och samhället i stort skiljer sig mycket från den svenska, 

vilket gör att bilden kanske inte blir helt rättvisande för Sverige.  

 
 

 

 

Resultat/Analys 
Vår undersökning handlar om skolpersonalens tolkningar av fenomenet mobbning och 

utfrysning bland flickor. Som tidigare nämnt så används två teoretiska perspektiv i analysen. 

Vi kommer att ta hjälp av genusteorier och maktteorier för att söka förståelse på fenomenet 

flickors mobbning, hur det tolkas av skolpersonal och hur det beskrivs i forskningen. 
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Hur mobbning bland flickor yttrar sig  
När intervjupersonerna tillfrågades om hur mobbning bland flickor yttrar sig, så var den 

dominerande tolkningen att mobbning bland flickor sker på ett mer subtilt och sofistikerat 

sätt. De talar främst om att tjejer använder sig av blickar, de fäller taskiga kommentarer och 

skriver elaka saker till varandra på exempelvis facebook.   

”Mest tycker jag att det yttrar sig i de här bitchblickarna, som vi säger. Alltså att man fysiskt visar att 

det inte är ok, genom att i olika sammanhang vända ryggen till i kombination med en liten bitchblick. 

Och en nedvärderande blick är så svår att ta på. Men som går rätt in i hjärtat på den som är utsatt. Det 

går ju liksom...jag brukar kalla dem för giftblickar och giftpilar, alltså de här orden som dom kastar 

iväg, det går rätt in i själen” 

Den tidigare forskningen bekräftar vad flertalet av våra respondenter beskriver vara 

utmärkande för flickors mobbning. Forskning säger att mobbningen ser olika ut bland pojkar 

och flickor, och att flickor mobbar på ett subtilt sätt genom att exempelvis skicka lappar, 

viska och sprida rykten om den som är utsatt (Höistad 2001). Det framkom dock i  

undersökningen att det fanns ett annat sätt att se på hur flickors mobbning yttrar sig.  

 

”Jag vet att den flesta forskningen visar att man väljer ofta lite mer subtila metoder, alltså att det är 

utfrysning och skitsnack. Men jag tror att det har jättemycket med klimatet på skolan att göra och hur 

eleverna… vi kan ha att det är skitsnack och vi kan ha att de fryser ut varandra och vi kan också ha att 

det är konflikter och bråk på samma sätt som jag tycker det är hos killar. De kan bråka och de kan 

höras och synas och de kan säga saker till varandra men även de kan skriva på internet och sådär. Här 

är eleverna ganska öppna, de hörs och de syns, sen så lär de sig det sättet att vara också så vi kan 

mycket väl ha två tjejer som ryker ihop och sen är det färdigt. Det behöver inte vara de här 

långdragna, andra psykosociala metoderna som man ofta pratar om att det är med tjejer.” 

 

Här menar respondenten istället att det inte finns könsskillnader när det gäller sättet att 

mobba, utan att både den psykiska och den fysiska mobbningen finns i lika stor utsträckning 

hos pojkar och flickor. Respondenten menar att hur flickor mobbar i stället beror på vilken 

grupp eller kultur de ingår i. I vissa grupper är det mer accepterat att vara utåtagerande som 

flicka, vilket betyder att mobbningen också tar sig uttryck på ett mer fysiskt sätt. Samma 

respondent förde ett resonemang kring att mobbning förekommer i mindre utsträckning i 

skolor där många olika kulturer blandas. 

 

”Nästan alla har ju nånting, det kan vara socioekonomiska förhållanden, det kan vara skilda föräldrar, 

det kan vara att man kommer från ett annat land, vadsomhelst. På så sätt blir man ju inte så 
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annorlunda om man har nånting som utmärker så. Jag har funderat på det lite, men inte gjort någon 

djupare analys, men på något sätt så märks det. Jag tror att det är en friskfaktor, att man kan vara den 

man är och man kan prata om det för att alla andra har också sina bekymmer.” 

 

För att koppla samman det respondenten ger uttryck för ovan med genusteorin så kan skolan 

ses som en arena där genus ständigt formas och verkar. De normer som skapas i skolan lägger 

grund för de beteenden som anses acceptabla för pojkar och flickor (Wernersson 2009). Alla 

respondenter håller inte med om vad som framgår i en del av den tidigare forskningen utan 

vissa av respondenterna menar att man inte ska utgå ifrån att flickor alltid mobbar på ett 

subtilt sätt.  

 

Flickors mobbning och varför det yttrar sig på ett visst sätt 
När våra respondenter förklarat och gett exempel på hur de upplever att mobbning bland 

flickor yttrar sig, så har alla även funderat över möjliga orsaksförklaringar till varför 

mobbning bland flickor uppstår. Våra respondenter pratar bland annat om behov av makt och 

status för personen som utövar mobbning mot någon annan. Forskningen tar upp en rad olika 

faktorer som skulle kunna förklara varför man mobbar och vem det är som blir utsatt för 

mobbning och menar att vissa personer som mobbar kan uppleva att de får en känsla av makt 

och status i den egna gruppen och att mobbning ibland kan användas för att få utlopp för egna 

känslor (Thornberg 2011). Forskning menar också att mobbning inte sällan är förknippad med 

aggressivitet kombinerat med en bra social kompetens (Berlin 2002).  

 

Makt är ett begrepp som ofta kopplas samman med kränkningar och mobbning av olika slag. 

Teorier om makt menar att i princip alla relationer har inslag av makt och när vi öppnar upp 

oss för andra, riskerar vi också att andra får makt över oss eftersom vi lämnar ut oss själva 

(Engelstad 2005). Tonårstiden är en period som ofta innebär en önskan om att tillhöra en 

grupp och att bli bekräftad och accepterad av sina jämnåriga, menar respondenterna. Att frysa 

ut någon kan bli ett sätt att behålla status och popularitet, och därmed sin makt över 

kamraterna vilket beskrivs såhär:  

 

”Jag tror att alla kränkningar eller all mobbning handlar mycket om makt. Att man vill visa att ”jag är 

lite bättre än vad du är”, eller ”jag står lite över dig”. Jag tror att det är mycket syftet med att vara taskig 

mot någon och det är nog ett sätt att visa sin makt på. Det här med utfrysning och blickar det blir också 
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en maktgrej just det här med att ”vi är ett gäng, och vi umgås och du får inte vara med, för vi har en 

gemenskap som inte du är välkommen in i”. Gemenskapens makt tror jag inte att man ska underskatta, 

det här med att ”jag har kompisar och det har inte du!”. 

Respondenten menar att den som mobbar även har en svag självbild, och försöker höja sitt 

självförtroende och få mer makt över andra människor genom att trycka ner andra. Hon menar 

att en person som trivs med livet och har en sund självkänsla inte har något behov av att utöva 

makt gentemot sina vänner. Även om övriga respondenter inte nämner makt lika tydligt som i 

citatet ovan, så kan vi i vårt intervjumaterial hitta många exempel där skolpersonalen 

uttrycker att flickors mobbning  skulle kunna kopplas till maktbegreppet:  

 

”Man osynliggör en människa, att känna att man inte är värd någonting, att när jag pratar blir alla 

andra tysta. När jag säger något, är det aldrig någon som skrattar.”  

 

Det finns forskning som menar att när man osynliggör någon, så framhäver man sin egen 

makt samtidigt som den andra personen förlorar sin makt. Man markerar tydligt att personen 

inte får ta del av gemenskapen och man sänker självkänslan hos personen som blir utstött. 

Även i situationer där relationen utåt sett framstår som sund, kan det finnas inslag av 

mobbning och utanförskap. Detta kan vara ett sätt för någon att manifestera sin makt, 

samtidigt som man trycker ner någon annan (Engelstad 2005). En respondent ger uttryck för 

detta i citatet nedan:  

 

”Det kan se ut som att det är några som är väldigt nära varandra och då har vi en väldigt stark tjej 

kanske och en lite svagare tjej och den här starka behöver hela tiden den svaga bredvid sig för att få 

vara den hon är, och lyfter hela tiden, men man kan se i den här relationen att den ena inte verkar må 

så bra av den.  

Den här starka då kan hålla på och säga sådär till henne ” ja, för du är så dum i huvudet” eller fast man 

säger det hela tiden på skämt ”jamen, jag menar ju inte det, jag bara skojar ju hela tiden” och den här 

tjejen bara tar emot. Dels för att man är så van och för att man kanske vet vad man har att förlora om 

man skulle gå emot sin bästa kompis” 

 

Respondentens beskrivning skulle kunna kopplas samman med Foucaults (1980) teori om 

relationell makt. Det kan antas att i stället för att säga ifrån och hävda sin rätt försöker den 

svaga ofta göra allt för att passa in och bli accepterad, även om detta innebär att man måste 

ändra på hela sin personlighet. Grupptillhörigheten verkar ofta vara viktigare än att värna om 
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den egna personen, menar respondenterna. Ännu ett exempel som kan kopplas till den 

relationella makten uttrycks såhär:  

 

”Nu var det en tjej som sa ”det spelar liksom ingen roll vad jag gör” och som jättegärna vill passa in, 

och så frågar hon sina kompisar ”hur ska jag vara?” och de säger hur hon ska vara, och hon provar. 

När hon är delaktig, då är hon för delaktig. ”Du kanske ska vara lite mer sån här, då tar hon det lite 

mer lugnt och då är det ingen som pratar med henne istället. Det spelar ingen roll hur hon bär sig åt, 

hur hon än gör så gör hon fel.” 

 

Respondenten beskriver i citatet ovan en av sina erfarenheter av hur mobbning bland flickor 

kan ta sig uttryck, och hon menar att dessa situationer är typiska för just flickmobbningen 

enligt hennes erfarenhet.  Det är viktigt för alla människor att bli accepterade och att ha 

vänner. Forskning visar att vänskapsrelationerna inte sällan blir till en ren maktkamp mellan 

många flickor och det är inte ovanligt att man föredrar att ha vänner som behandlar en illa, än 

att inte ha några vänner alls (Simmons 2002). Man skulle kunna använda sig av 

maktbegreppet för att försöka förstå det som respondenterna och forskningen ger uttryck för, 

nämligen varför flickor ofta accepterar eller finner sig i att bli illa behandlade av sina 

kompisar. Står man ensam utan kompisar, så har man också väldigt lite makt och man får 

heller ingen bekräftelse utav andra (Engelstad 2005). Det kan tänkas att människor generellt 

behöver få bekräftelse och bli erkända av andra människor, och avsaknaden av 

grupptillhörighet kanske blir så stor att flickan som nämns i citatet så desperat söker 

bekräftelsen för att hon hellre blir stämplad som utstött, än att inte vara någon alls.  

 

Respondenterna menar att flickor generellt har ett större behov av att tillhöra en grupp och att 

känna samhörighet, vilket de menar också till viss del bidrar till att flickor kan vara extra 

sårbara när de blir uteslutna från gruppen. Detta är naturligtvis bara en aspekt på problemet 

och det finns säkert mobbningssituationer av olika slag som inte behöver ha kopplingar till 

bekräftelse och makt. Respondenterna pratar mycket om utfrysning bland tjejer och de ger 

uttryck för att det är viktigt för tjejer att ha en stark grupptillhörighet. De beskriver att:  

 

”Tjejer är ju liksom mer... de ska tillhöra en grupp, det är mer tydligt då var den här gränsen går. Så 

utfrysning skull jag nog säga att det är mer bland tjejer än bland killar”.  

 

Citatet ovan tolkar vi som ett uttryck baserat till stor del på respondentens erfarenhet från 

skolan. Citatet är väldigt generaliserande, och det finns säkert respondenter i andra 



 

27 

 

undersökningar och forskning som skulle kunna bekräfta det hon säger. Vi kan dock varken 

stödja eller förneka detta påstående i vår undersökning. Det finns inga belägg för att det 

exempelvis skulle vara viktigare att ha en grupptillhörighet för flickor än för pojkar.  

 

Det subtila, förtäckta sättet att mobba som respondenterna ger uttryck för skulle kunna vara 

ett sätt att utöva makt. Respondenterna menar att denna typ av mobbning kan förvärras och 

fortgå under lång tid utan att föräldrar och lärare uppmärksammar vad som försiggår och 

mobbningen kan då fortsätta i det tysta, och mobbaren behåller sin plats i skolans hierarki. Vi 

kan bara spekulera i huruvida det är svårare att exempelvis upptäcka flickors mobbning 

jämfört med pojkars mobbning. Den generella bilden som framträder i vårt material visar att 

majoriteten av våra respondenter har en föreställning om att mobbning bland flickor ofta sker 

mer subtilt och att det subtila sättet att mobba skulle sammankopplas med att det är svårare 

för vuxna att upptäcka mobbning bland flickor.  

 

Respondenterna beskriver att de ibland upplever att lärare har svårigheter med att 

uppmärksamma mobbningen hos flickor. De menar att lärarna i den mån de kan försöker vara 

observanta men att det är svårt när flickorna generellt är bra på att dölja utfrysningen. 

Forskning däremot visar att det ibland finns lärare som inte vill erkänna att mobbning bland 

flickor försiggår. Men menar att detta kan sammankopplas med att lärare generellt har svårt 

att se allvaret i den subtila mobbningen (Frånberg & Wrethander 2011). Denna forskning 

skiljer sig något jämfört med vad våra respondenter säger. Detta problematiseras ytterligare 

längre fram i resultat/analysdelen. 

Flickors mobbning och social mognad 
Den tidigare forskningen framhåller att det krävs social kompetens för att kunna manipulera 

skolpersonal och kamrater på ett sådant sätt att man lättare döljer mobbningen (Simmons 

2002). En respondent i undersökningen menar att det finns ett samband mellan flickors sätt att 

mobba och vuxnas sätt att mobba och även tidigare forskning menar att det finns kopplingar 

mellan subtil mobbning och social mognad (Smith & Sharp 1994). Responden hävdar att 

flickor använder sig av den förfinade ytan på samma sätt som vuxna gör när de exempelvis 

fryser ut en kollega på en arbetsplats.  

 

”Jag tror att vi tjejer tidigare lär oss de vuxna sociala relationerna på ett annat vis än vad killarna gör. 

Vi är lite mognare där, så på gott och ont va. Tjejmobbningen påminner ju rätt så mycket alltså om 
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vuxenmobbningen på en arbetsplats va. Medan killarna, de är ju kanske lite mer omogna, kör 

knytnävsvarianten lite mer (…) medan vi tjejer inte gör på det viset.” 

 

Samma respondent har en tanke kring att flickor och pojkar är olika från grunden och att det 

generellt genom tiderna varit vanligare för flickor att prata och diskutera både känslor och 

relationer. Exempelvis så menar responden att den här mentaliteten funnits med sedan flera 

årtionden tillbaka, då kvinnorna ofta stod i köket och pratade relationer med varandra, medan 

männen inte var intresserade av relationer på samma sätt. Hennes uppfattning är att detta inte 

beror på samhälleliga normer, utan att denna mentalitet alltid funnits eftersom män och 

kvinnor i grund och botten är olika och att kvinnor helt enkelt mognar tidigare än män. 

Samma respondent nämner de sociala koderna som en förklaring till varför man mobbar 

andra. Respondenten menar att vissa som varit mobbade och utsatta under en längre tid, ofta 

haft svårigheter med att knäcka de sociala koderna och att de därmed blir betraktade som 

annorlunda. 

 

”En del som varit mobbade, mer eller mindre hela sin uppväxt dom har oftast inte knäckt den sociala 

koden.” 

 

Respondenten ovan menar att det som förändrats idag snarare är att unga män i 

gymnasieåldern i större utsträckning närmat sig det mer kvinnliga sättet att mobba. Som 

kurator på gymnasiet så ser hon att den subtila mobbningen förekommer även bland pojkar, 

vilket hon menar har att göra med att pojkar i gymnasieåldern kommit i fatt flickorna gällande 

social mognad. Denna respondent har en teori om att den subtila mobbningen är vanligare 

bland flickor om man utgår från att flickor generellt sett mognar i ett tidigare skede än pojkar. 

Den aspekt som hon lyfter fram när hon hävdar att pojkar kommit ifatt flickorna vad gäller 

social mognad, tycker vi är väldigt intressant. Vi har dock inte hittat tidigare forskning som 

stödjer eller förnekar det hon säger, men vi tycker att hon för intressanta resonemang, även 

om de kan tyckas vara väldigt generaliserande.  

 

Detta är återigen ett tydligt exempel på hur respondenten gör tolkningar och antaganden som 

skulle kunna vara resultat av det hon sett i sitt arbete i skolan. Men det kan också hänga 

samman med normativa föreställningar om hur flickor och pojkar beter sig. För att koppla 

respondentens resonemang till genusteorin så beskriver Burr (1998) hur vi redan i tidig ålder 
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lär oss vilka egenskaper som förknippas med respektive kön. Vissa respondenter menar att 

könsskillnader har en biologisk förklaring. Vi varken stödjer eller förnekar detta påstående, 

men för att problematisera resonemanget kan man dock fundera över om det genom tiderna 

har funnits förväntningar på hur män och kvinnor ska vara och vad de ska intressera sig för 

som handlar om konstruktioner, snarare än biologi.  

 

Förväntningar och normer 
Som vi nämnt tidigare så framhåller viss forskning på området även att en flicka som fryser ut 

andra kan utnyttja det faktum att hon är flicka för att manipulera omgivningen. Hon vet hur 

förväntningarna ser ut och spelar ”snäll flicka” för att förstärka bilden av sig själv som snäll 

och oskyldig (Simmons 2002).  Den flicka som blir utstött blir i sin tur ett lätt offer då hon 

ofta lägger skulden på sig själv. Då hon ofta inte heller försvarar sig så fortgår utfrysningen 

och mobbaren behåller sin makt över offret (Engelstad 2005). Ett mönster vi ser är att 

respondenterna anser att den subtila mobbningen bland flickor till viss del beror på 

förväntningar i samhället.  

 

”Tjejerna ska ju vara liksom, fina och ordentliga, duktiga, snygga, söta, alltså duktiga framförallt 

kanske de ska vara hela tiden. Och det är klart att det passar ju inte in i den bilden att göra sådana här 

hemska saker (…) man döljer, och gör så mycket man kan, tjejer är hela tiden mer kollektiva tycker 

jag, att det är ju också att de ska vara tillsammans i det här”.  

 

Citatet ovan skulle kunna vara ett uttryck för relationell aggressivitet, som nämns i tidigare 

forskning (SooHoo 2009). Det kan möjligtvis finnas en benägenhet hos flickor att spela snälla 

för att kunna manipulera omgivningen och detta skulle kunna kopplas samman med 

genusteorier, d.v.s. att detta beteende inte är enbart naturligt utan också skapas av samhällets 

normer och förväntningar (Wernersson 2009). Samtidigt kan vi urskilja ett mönster att vissa 

av våra respondenter hävdar motsatsen, att flickors subtila sätt att mobba inte beror på 

samhälleliga förväntningar utan existerar oberoende av yttre faktorer. Det finns säkert en 

möjlighet att flickors och pojkar beteende är olika av naturen, och att forskningen och 

respondenternas beskrivningar om att flickor mobbar mer subtilt kan ha att göra med att de 

generellt sett mognar tidigare än pojkar. Den respondent som uttrycker detta nämner dock 

ingen forskning utan hänvisar bara till sin egen subjektiva tolkning.  
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Flickorna har en tendens till att försöka manipulera omgivningen att tro att allt är frid och 

fröjd, menar respondenterna. Det framgår av tidigare forskning att det är vanligt att flickor 

använder nära relationer som vapen och håller sina offer nära (Simmons 2002). Detta är en 

uppfattning som vi även ser i våra intervjusvar. Flickor mognar tidigare och därmed är bättre 

på att använda relationer som vapen mot varandra i mobbningssituationer, menar några av de 

intervjuade. Respondenterna menar även att detta kan ha med könsroller att göra, d.v.s. att 

flickorna manipulerar sina vänskapsrelationer för att deras beteende ska passa in i de 

samhälleliga förväntningar som finns. Genusteorin kan tillämpas för att försöka förstå hur 

dessa samhälleliga normer är konstruerade (Burr 1998). Respondenterna ger alltså olika 

tolkningar av fenomenet flickors mobbning och vissa menar att könsskillnaderna är naturliga, 

medan andra menar att de är socialt konstruerade.  

 

Även citatet nedan kan kopplas till genusteorin, d.v.s. att det skulle kunna vara så att 

rivaliteten mellan kvinnor formas och skapas av samhällets normer (Burr 1998). En 

respondent har erfarenhet av att subtil mobbning och utfrysning ofta förekommer även bland 

vuxna kvinnor. Hon menar att detta kan ha att göra med samhällets normer och att dessa gör 

att kvinnors vänskapsrelationer ibland präglas av rivalitet och maktspel.  

 

”Vi pratar ju inte om ett skolproblem utan det här är ett kvinnligt problem. Jag brukar säga det i rätt 

sammanhang att jag skäms ibland över mitt eget kön för hur elaka vi kan vara. Och just det här 

underliggande, missunnsamheten, och det märker jag ju i personalgruppen här, det här lite tisslandet 

och tasslandet, om någon är olika, allt det där.” 

Viss tidigare forskning menar att flickors aggressivitet förnekas och undertrycks i samhället, 

och att detta gör att flickor visar sin ilska på mer slutna, utstuderade sätt, t.ex. genom 

nedvärderande blickar och ryktesspridning (Simmons 2002). Vissa respondenter stöder denna 

uppfattning och menar att flickor förväntas vara lugna, snälla och duktiga och att de därför 

ofta inte vågar säga ifrån när de blir behandlade illa. Respondenterna menar att det kan vara 

svårt för omgivningen att ta till sig att en flicka som vanligtvis är snäll och trevlig kan vara 

utstuderat elak mot andra flickor. Denna idealbild av flickan som tyst och snäll är enligt 

genusteorin socialt konstruerad. Samma teori understryker att så länge man definierar flickor 

och pojkar som två skilda kategorier med olika beteenden så blir det också mycket svårare att 

bemöta flickor och pojkar på ett likvärdigt sätt (Wernersson 2009). 
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Tidigare forskning gällande mobbning menar att vi måste komma åt bakomliggande orsaker 

för att förstå det som händer runt omkring oss. Författarna understryker att vi inte blint ska tro 

på allt vi ser utan ha i åtanke att sociala handlingar alltid uppstår i samspel mellan människor, 

där det finns normer för social samvaro (Frånberg & Wrethander 2011). För att koppla till det 

som nämnts ovan anser vi att det inte räcker med att oreflekterat tro på bilden av den snälla 

idealflickan om man vill komma tillrätta med problemet kring flickors mobbning.  

 

Några respondenter menar att samhället och media förmedlar en bild av hur flickor och 

kvinnor ska vara och bete sig. De menar att vi lever i ett prestationssamhälle som ställer höga 

krav på utseende och förmedlar tydliga bilder av hur en populär flicka ska vara. Flickorna 

försöker leva upp till samhällets förväntningar och strävar efter att vara perfekta på alla plan. 

Detta gäller utseende och prestationer i skolan och på fritiden, men även flickornas 

vänskapsrelationer, menar respondenterna. Genusteorin beskriver hur man redan i barndomen 

anammar och imiterar olika förebilder. Dessa förebilder kan exempelvis vara lärare, föräldrar, 

kompisar och media (Burr 1998). Även tidigare forskning beskriver medias makt över unga 

flickor där man menar att media ibland förskönar mobbningssituationer så att det i stället ses 

som ett vanligt ungdomsbeteende (Radliff & Joseph 2011). 

Det är långt ifrån alltid som flickorna håller sams och stöttar varandra, menar respondenterna. 

Att vara elak mot sina vänner passar dock inte i bilden av den snälla och väna flickan. 

”Ända sedan man är liten så förväntas hela tiden det här, men att det är mer okej att vara bråkig och 

igång som kille (…) Vi tjejer förväntas ju vara lugna och typ inte bråkiga och stökiga och hålla 

ordning lite på killarna och sådär. Tjejerna ska liksom vara snygga, fina, ordentliga, duktiga, söta. 

Duktiga framförallt kanske de ska vara hela tiden och det är klart att det passar ju inte in i den bilden 

att göra sådan här hemska saker som att vara taskig mot någon”. 

 

En dominerande bild är att respondenterna menar att det troligtvis finns förväntningar som 

gör att flickor som känner sig kränkta ofta undviker öppna konfrontationer. Flickorna har 

dock behov av att agera ut sitt missnöje på något sätt och det blir då oftast på ett mer förtäckt 

och utstuderat sätt. Respondenterna menar att det är olyckligt att dessa förväntningar finns då 

de gör att konflikter fortgår länge, och att fler än nödvändigt dras in i dem. Ett annan tolkning  

vi kan se från våra intervjuer är emellertid också att det verkar vara mer accepterat för flickor 

att visa sin ilska idag än tidigare:  
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”Tjejer visar ju aggressivitet idag mycket, mycket mer än vad man gjorde förr. Att tjejer slåss på ett 

disko det är väl inte helt ovanligt idag. Det hade inte förekommit tror jag när jag växte upp, utan idag 

visar ju tjejerna mer, idag har vi blivit likare i könen.” 

 

Forskning menar att flickor visar aggressivitet i samma utsträckning som pojkar, men att de 

uttrycker sin ilska på ett annat sätt (Frånberg & Wrethander 2011). Detta är något som våra 

respondenter inte alltid håller med om, då de anser att det numera är ganska accepterat för 

tjejer att slåss och bråka på samma sätt som pojkar. Respondenternas generella bild är dock att 

den subtila aggressiviteten är vanligare bland flickor även om den fysiska mobbningen också 

förekommer. Man skulle kunna koppla detta påstående till genusteorin, eftersom den betonar 

att könsroller är något föränderligt och inte något på förhand givet (Burr 1998). 

Ett annat mönster som framkommit i undersökningen är att några av intervjupersonerna 

tydligt poängterar att flickors speciella sätt att mobba inte beror på samhällets förväntningar.  

En respondent talade länge om att hon tycker att genusdiskussionen är överdriven i Sverige 

och menar att män och kvinnor är olika av naturen. Samma respondent menar att det blir mer 

löjeväckande om en kvinna blir arg, och att det kan vara därför kvinnor sällan visar ilska på 

det mer öppna sättet. Hon menar att män naturligt har grövre röst och mer pondus vilket gör 

att det är lättare att ta en man som blir arg på allvar. Respondenten anser därmed att det finns 

en naturlig förklaring till varför kvinnor har svårare att säga ifrån och visa aggressivitet. 

”Att bli arg som kvinna blir ju mer patetiskt än om en man blir arg. Jag tror att det mycket har med 

rösten att göra, vi går upp kanske i falsett och sådär (…) Och också den här bilden vi får och det blir 

inte lika hysteriskt när en man, det blir inte alls på det viset. Jag säger inte att det är rätt men jag tror 

att det är så. ” 

Trots att några respondenter menar att detta beteende har en biologisk förklaring, så kan vi 

ändå se att detta mycket väl skulle kunna kopplas samman med genusteorin. Män och kvinnor 

ser olika ut rent biologiskt, samtidigt kan det finnas socialt konstruerade föreställningar i 

samhället om vilka egenskaper hos män och kvinnor som är sammankopplade med makt och 

status (Wernersson 2009). Det kan problematiseras varför respondenten tycker att en ljus röst 

inte är lika respektingivande som en grov röst, och varför hon tycker att en man som visar 

ilska anses ha pondus medan en kvinna ofta upplevs som mer överdriven och dramatisk. 

Tolkningen av hur män och kvinnor uttrycker aggressivitet skulle kunna ha att göra med 

respondentens normativa föreställningar om mäns och kvinnors beteenden. 
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Medial påverkan  
Våra respondenter reflekterar över och menar att det finns förväntningar som ställs på unga 

flickor idag och framhåller exempelvis medias makt över unga flickor. När det gäller just 

flickornas vänskapsrelationer finns det tv-serier och filmer som i mångt och mycket 

framhåller maktspel och konflikter som ett naturligt inslag i vänskapen, vilket problematiseras 

i tidigare forskning (Radliff & Joseph 2011). Den mediala påverkan hanteras dock främst 

inom media- och kommunikationsvetenskapen, och inte i lika stor utsträckning inom 

forskning i socialt arbete.  

 

Respondenterna anser att medias makt kan göra att unga flickor får en förvriden bild av hur 

man ska behandla sina vänner. I tv-serier som Desperate Housewives (två respondenter talar 

om denna tv-serie) ser kvinnorna varandra mer eller mindre som fiender och sviker gång på 

gång varandra i vänskapen. Även tidigare forskning menar att maktspel och rivalitet bland 

flickor ibland förekommer i både filmer och tv-serier. Media förvränger då ofta bilden av hur 

vänskapsrelationerna bland flickor ser ur och forskare menar att det finns risk att media på så 

sätt bidrar till att flickor ser mobbning som ett normalt ungdomsbeteende. Detta kan i sin tur 

innebära att beteendet normaliseras och att varken barn eller vuxna tar det på lika stort allvar 

(Radliff & Joseph 2011).  

 

”Många flickor tittar på Desperate Housewives och sånt där. Och det här med popularitet, det är ju 

viktigt, fast det är det ju även bland killar. Men massmedia och framförallt de här tonårsfilmerna är ju 

hemska och Desperate Housewives som jag vet massor med tjejer sitter och tittar på. För det enda det 

bygger på så är det konflikter, ingenting annat och hur man sviker varandra i vänskapen hela tiden. 

Det är ju bara det här det handlar om. Idag är det ju sådant utbud också och vi har så många vilsna och 

stressade tjejer”.  

Den bild som både förmedlas av respondenterna och i forskning kring medias påverkan kan 

säkerligen kopplas till både genus och makt. Mäns vänskapsrelationer framställs inte som 

konfliktfyllda på alls samma sätt som när det gäller kvinnor, menar vissa av respondenterna. I 

en del tv-serier konkurrerar de kvinnliga rollfigurerna ständigt om vem som har mest pengar, 

mest framgångsrik karriär eller det vackraste utseendet. Respondenterna menar att människor 

tittar på dessa serier för nöjes skull, och att man många gånger inte tänker på vilka budskap de 

egentligen sänder ut och att detta tydligt avspeglar den makt som media har på oss människor 

i samhället. Om man utgår från vad respondenterna säger kan man anta att media säkert har en 

viss påverkan på unga flickor.  
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Flickors mobbning och hur det uppmärksammas 
Vad gäller problemets omfattning uttrycker nästan alla respondenter att det inte är ett särskilt 

stort antal flickor som utsätts för ren mobbning. Det största problemet menar de däremot är 

konflikter, negativa attityder och liten förståelse för olikheter. Samtidigt menar 

respondenterna att man inte kan göra en stor sak av alla konflikter, att de hör till tonårstiden 

och att de kan vara en övning inför vuxenlivet. Man kan dock ställa sig frågan hur 

skolpersonalen definierar hur en typisk konflikt mellan flickor ser ut. Sammantaget upplever 

vi att våra respondenter menar att en konflikt innebär när antingen två personer är emot 

varandra eller när två grupper är emot varandra. Det kan dock tänkas vara en svår balansgång 

att veta när det är läge att ingripa och när flickorna själva kan lösa sina konflikter. I vissa 

lägen handlar en konflikt kanske egentligen om ren utfrysning, medan lärarna tror att det 

handlar om en konflikt mellan lika starka personer.  

 

Vad gäller makt, så finns det forskning som menar att de flesta människor har lättare att 

identifiera sig med personer som har makt än med personer som inte erhåller samma status 

(Engelstad 2005). Makt finns som inslag i nästan alla sociala grupper och därmed spelar 

hierarkin en avgörande roll i sammanhanget (Smith & Sharp 1994). Man kan därför 

problematisera detta genom att fundera över hur lätt det är att utifrån sett avgöra om en 

konflikt är en ren konflikt eller om det i stället handlar om en mobbningssituation där någon 

alltid hamnar i underläge.  

 

När vi läst igenom tidigare forskning och jämfört denna med vad våra respondenter säger i 

undersökningen så kan vi se att det finns ett mönster i att man kanske pratar om samma sak, 

fast man använder olika uttryck för att beskriva problemet. Respondenterna pratar om 

konflikter och negativa attityder som det mest problematiska i skolan, samtidigt som det finns 

ett genomgående mönster att de anser att det är ovanligt att elever utsätts för mobbning i 

samma utsträckning. Vi ställde oss frågan om dessa ord egentligen är uttryck för samma sak? 

När tidigare forskning beskriver hur mobbning bland flickor yttrar sig, så beskrivs detta på 

samma sätt som respondenterna beskriver en konflikt mellan flickor. Man kan även ställa 

detta i relation till hur respondenterna beskriver sitt förebyggande arbete mot mobbning. Om 

det förebyggande arbetet fungerar väldigt väl, varför finns det då så mycket konflikter, 

negativa attityder och oförståelse för olikheter? Man bör också ha i åtanke att man som 

skolpersonal, främst kuratorer i det här fallet, har som arbetsuppgift att förebygga mobbning 

och kränkande behandling, och har förväntningar på sig att utföra sitt arbete på bästa sätt. Det 
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kan antas att det är svårt för respondenterna att säga att arbetet mot mobbning inte fungerar, 

om de skulle vara av den åsikten. Vi lägger dock ingen värdering i hur skolans arbete med 

mobbning fungerar i praktiken, men det är nödvändigt att problematisera och tolka våra 

intervjusvar.  

 

Vad baseras respondenternas tolkningar på? 
Under vår undersökning har våra respondenter lyft fram många intressanta aspekter på 

fenomenet flickors mobbning och vi har försökt urskilja vad deras resonemang bygger på 

trots att det naturligtvis är problematiskt. Det vi kan se när våra respondenter tar exempel på 

situationer där mobbning bland flickor förekommer, är att svaren oftast baserats på deras egen 

yrkeserfarenhet från skolan. Vissa resonemang som förs i analys/resultatdelen är så pass 

generaliserande att det inte går att bortse från att de skulle kunna präglas av respondenternas 

normativa föreställningar. Här spelar både faktorer som erfarenhet av arbete mot mobbning in 

och hur pass pålästa respondenterna är vad gäller forskning på området. Vi kan inte uttala oss 

hur mycket forskning som våra respondenter tagit del av, men på vissa ställen i 

analys/resultatdelen så framgår det att vissa av respondenterna tagit del av forskning och att 

de reflekterat över denna. Som tidigare nämnts så beskriver t.ex. en respondent att hon är 

medveten om att det finns forskning som menar att flickor ofta mobbar subtilt, men att hennes 

egen erfarenhet är att det inte finns könsskillnader vad gäller sätt att mobba.  

 

Diskussion 
När vi har tagit del av tidigare forskning på området framträder bilden av utfrysning och 

maktspel bland flickor som ett mycket vanligt problem. Våra respondenter däremot menar att 

problemet inte är särskilt stort och omfattande, och talar mycket om sitt förbyggande arbete 

som de oftast tycker fungerar väl. Den litteratur som närmare beskriver flickors mobbning och 

aggressivitet är amerikansk. Möjligtvis är det förebyggande arbetet mot mobbning mer 

utvecklat i Sverige än i USA, men det kan även finnas en tendens att respondenterna 

underdriver problemet med flickors mobbning. Samtidigt är vår undersökning för liten för att 

vi ska kunna stödja något av dessa påståenden.  

 

Det kan enligt respondenterna och forskning vara så att det finns förväntningar på flickors 

beteende utifrån vuxenvärlden och media, och att detta kan förklara varför deras 

vänskapsrelationer ser ut som de gör. Genusteorin menar att människor hela tiden konstruerar 
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föreställningar om verkligheten och att detta hela tiden sker i samspel med andra människor. 

Vad som anses vara lämpligt beteende för respektive kön är något som hela tiden förändras 

(Burr 1998). Det finns vissa delar i genusteorin som stämmer överens med både det som 

respondenterna säger och det som framgår i tidigare forskning, men vi tror dock inte att 

genusteorin kan ge en fullständig förklaring, utan det är många faktorer som spelar in. Våra 

tolkningsramar, maktteorier och genusperspektiv, räcker alltså inte till för att förstå fenomenet 

flickors mobbning helt och fullt. Det är viktigt att understryka att det inte behöver vara så att 

flickors och pojkars mobbning ser olika ut. Kanske är det så att den subtila mobbningen finns 

i lika stor utsträckning hos pojkar, men inte i upptäcks i lika hög grad som den så kallade 

flickmobbningen.  

 

Respondenterna har olika uppfattningar om varför flickors mobbning ser ut som den gör, och 

vår tolkning är att många faktorer säkert spelar in. Exempelvis skulle makt, samhälleliga 

förväntningar och biologi kunna vara en del av förklaringen. Vi är således medvetna om att 

rubrikerna i resultat/analysdelen i mångt och mycket går in i varandra. Mycket av 

resonemangen har med varandra att göra vilket gör det svårt att tydligt avgränsa och tala om 

en faktor i taget. Vi anser att respondenternas reflektioner om social mognad har varit 

intressant att ta del av, då detta var något vi själva inte hade funderat över från början. 

Resonemang om biologiska skillnader och social mognad har inte varit särskilt framträdande i 

den litteratur vi tagit del av, utan denna har mer fokuserat på sociala konstruktioner och 

normer.  

 

 

Vad gäller vårt undersökningsämne, fenomenet flickors mobbning, fann vi många intressanta 

aspekter av problemet, men också att mycket återstår att fortsätta undersöka gällande 

mobbning bland flickor. Vilken roll social mognad har för hur flickors mobbning menar vi är 

värt att studera vidare, då denna aspekt inte är särskilt vanligt förekommande i litteraturen, 

och inte heller var något vi hade som utgångspunkt. Merparten av våra respondenter arbetade 

som kuratorer på högstadieskolor. Vi fick ta del av intressanta resonemang om social mognad 

t.ex. att flickors mobbning påminner om vuxenmobbning. Vi menar att kopplingen mellan 

flickors mobbning och vuxenmobbning är värd att undersöka vidare. Det hade varit intressant 

att exempelvis jämföra flickors mobbning på högstadiet och på gymnasiet för att se om 

uppfattningen kring social mognad är vanligt förekommande. 
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En annan intressant aspekt som dök upp i vår undersökning handlar om att skolor med en 

större kulturell mångfald skulle ha mindre problem med subtil mobbning. Detta framkom i 

samband med att en av våra respondenter som arbetar på en skola där många olika kulturer 

och levnadssätt finns representerade, menade att mobbningen på den skolan inte förekom i 

lika stor utsträckning jämfört med skolor som hon arbetat på tidigare. Denna kulturella aspekt 

menar vi är värd att lägga mer fokus på i eventuella framtida undersökningar.  

 

Det hade även varit intressant för framtida forskning att exempelvis undersöka både flickor 

och kvinnor vad gäller uppfattningar och tankar kring fenomenet flickors mobbning. Som 

tidigare nämnt så finns det mycket internationell forskning på området, men väldigt lite 

svensk forskning. Vi anser därför att det skulle vara bra att genomföra fler studier kring 

fenomenet flickors mobbning även i Sverige. Med tanke på att en del utav resonemangen i vår 

undersökning kopplas samman med sociala konstruktioner och normer anser vi att det är 

värdefullt att forska mer kring mobbning bland flickor eftersom det svenska samhället ser 

annorlunda ut än det amerikanska.  

 

Fortsatta studier angående flickors mobbning kan vara till hjälp för både elever, föräldrar och 

skolpersonal.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Intervjuguide 

 
 

Tema 1. Mobbning/utfrysning bland flickor 
 

 

4. Vad har du för erfarenhet av situationer där flickor behandlar varandra illa? 

5. Vad anser du att det är för skillnad mellan mobbning och utfrysning? 

6. Tar man mobbning/utfrysning bland flickor på allvar? 

7. Hur yttrar sig mobbning/utfrysning bland flickor? 

8. Vad tänker du när du hör begreppen psykisk mobbning och fysisk mobbning? 

9. Tänker du att det är skillnad mellan pojkar och flickors mobbning/utfrysning? 

10. Tänker du att mobbning/utfrysning bland flickor är ett stort problem? 

 

Tema 2. Förväntningar och attityder kring fenomenet flickors mobbning 

 

 Tänker du att det finns förväntningar utifrån samhälleliga normer, på hur flickor ska 

bete sig? 

 Anser du att det finns förväntningar som gör att mobbning/utfrysning bland flickor 

yttrar sig på ett visst sätt? 

 Vad tänker du om flickors sätt att visa aggressivitet?  
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Bilaga 2. Informationsbrev 
 

Vi är två socionomstudenter som läser termin 6 på Linnéuniversitetet i Växjö och just nu 

håller vi på att skriva vårt examensarbete på 15 hp.  

Vi har valt att undersöka vad det finns för attityder bland skolpersonal, kring situationer där 

flickor mobbar flickor i form av intervjuer. Vi är intresserade av att ta reda på om det finns 

förväntningar kring hur flickor ska bete sig som innebär att man inte uppmärksammar psykisk 

utfrysning på samma sätt som fysisk mobbning. Att vi valt att undersöka just flickors 

mobbning har sin grund i att vi har funnit att det finns lite forskning på området. Litteratur 

gällande mobbning beskriver att pojkar blir mer utsatta än flickor. Detta kan ha sin förklaring 

i att det är lättare att uppmärksamma mobbning bland pojkar, då den ofta är mer fysisk, vilket 

indirekt kan säga att man missar många situationer där flickor blir utsatta.  

Vårt syfte med examensarbetet är att undersöka flickors mobbning.  

Vi kommer naturligtvis ta hänsyn till etiska aspekter när vi genomför våra intervjuer, och alla 

uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. Vi kommer avidentifiera intervjupersonerna 

och informanterna har även rätt att ta del av intervjumaterialet, likaså har man rätt att när som 

helst dra sig ur om man inte längre vill delta i undersökningen. 

 

När vi ska genomföra våra intervjuer så kommer vi använda oss utav en diktafon så vi kan 

spela in samtalet för att sedan transkribera ner detta till en text. Vi tänker oss att intervjuerna 

kommer ta ca en timme.  

Vi vill även informera er om att uppsatshandledare, examinatorer och opponenter kan komma 

att ta del av de transkriberade intervjuerna. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Elin Sjöberg & Julia Eliasson 

 


