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Sammanfattning 

Syftet med studien var att öka kunskapen om föräldrars förståelse av mobbning, genom att 

utifrån tidigare forskning som inkluderar kontext och sociala grupprocesser beskriva tolka 

och förstå hur föräldrar uppfattar fenomenet. Urvalet bestod av sex föräldrar som alla hade 

barn i mellanstadiet. Metoden som användes för datainsamling var halvstrukturerade 

intervjuer och analysen och kodningen av materialet var inspirerad av ett hermeneutiska 

cirkeln. Resultatet visade att mobbning, enligt föräldrarna, var alla handlingar som 

uppfattades som mobbning av motparten. Mobbning skedde främst i övergången i tonåren 

när barnet gick från barn till vuxen vilket bidrog med en identitetskris som resulterade i en 

osäkerhet och dålig självkänsla hos barnet. Identitetskrisen som barnet upplevde var en 

produkt utav antingen en omogenhet, samhällets och vuxnas krav eller en kombination av 

båda. Osäkerheten och rädslan var även den främsta anledningen till att någon mobbade, 

blev mobbad eller stod med som åskådare. Vilket i sin tur grundade sig i antingen en 

medfödd personlighet hos barnet eller i ett beteende som ett resultat av barnets fostran och 

uppväxt. För att bli kvitt denna osäkerhet och rädsla använde sig barnen av gruppen för att 

skapa makt, tillhörighet och identitet. Tillhörigheten påverkades utav de normer som rådde, 

först och främst i gruppen men också i samhället. Att någon avvek från normen kunde starta 

mobbning men behövde inte alltid vara en orsak. Föräldrarna vägde in alla typer av 

mobbning och tog även med flera aspekter till varför mobbning sker så som sociala och 

kulturella dimensioner. Föräldrarna kunskap om mobbning som en social process i en grupp 

var till viss del begränsad, där mobbning främst ansågs vara en isolerad händelse grundade 

i personlighet, uppväxt eller samhällsfaktorer snarare än som ett resultat av ett 

relationsarbete. 

 

Nyckelord: Barns relationsarbete, inneslutning, mobbning, normer, tillhörighet, 

utanförskap, uteslutning 
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Inledning 

I varje socialt möte lär vi oss någonting, antingen om oss själva eller om den andra personen. 

Den pedagogiska forskningen handlar om de processer som formar och förändrar 

människan (Nilsson, 2005). En av dessa processer sker i sociala interaktioner människor 

emellan där de utifrån sitt handlande ömsesidigt påverkar varandra. Detta handlande kan 

ta sig uttryck i gester, symboler, språk etc. Denna socialisering börjar när vi föds och pågår 

genom hela livet (Säljö, 2014). Familjen och speciellt föräldrarna tillhör den primära 

utvecklingszonen för barnet vilket innebär att familjen är det första stadiet i vilket barnets 

formande och lärande sker. Socialiseringen i familjen lägger en första grund i barnets 

beteende och intressen (Säljö, 2014). Efter den primära utvecklingszonen brukar 

forskningen tala om skolan som den sekundära utvecklingszonen (Cross & Barnes, 2014). I 

familjen är tillhörigheten oftast självklar, dock är denna tillhörighet inte alltid självklar i 

skolans värld (Björk, 1999; Wrethander Bliding, 2007). 

 

Skolan är en social arena där barn är aktiva deltagare som interagerar och socialiserar med 

varandra. Dessa samspel och interaktioner innebär lärande-situationer för barnet 

(Wrethander Bliding, 2007). I skolan förväntas också barnen att lära sig hantera relationer 

och fungera i det sociala sammanhanget. På denna arena skapas sociala grupper, 

samhörighet och gemenskap, ett relationsarbete som pågår under och efter skoltid.  Dessa 

kamratgrupper har på senare år uppmärksammats allt mer som viktiga socialiserande 

komponenter i barnets uppväxt (Frånberg & Wrethander, 2011).  

 

Sociologen Björn Eriksson (2002) beskriver skolan som en arena där det finns två system, 

ett socialt och ett administrativt. Det sociala systemet innefattar alla sociala roller och 

relationer som barnen själva konstruerar och det administrativa systemet innefattar alla 

roller som samhället konstruerat, så som lärare, elev etc. De grupper som barnen själva 

konstruerat består av deltagare som kontinuerligt och medvetet väljs in eller ut. Det är i 

denna socialiseringsprocess som mobbningssituationer riskerar att uppstå (Wrethander 

Bliding, 2011). Problematiken med denna socialisering är att mobbning både kan ses som 

ett ordningsverktyg och som själva resultatet av den sociala processen (Björk, 1999).  

 

Detta lärande kan bli skadligt för barnet och orsaka psykisk ohälsa. Mobbning och psykisk 

ohälsa är starkt sammankopplat och i Sverige har den psykiska ohälsan ökat drastiskt bland 

barn och ungdomar under de senaste åren (Hallberg, 2016; Nygren, 2012). Mobbning sker 
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främst i mellanstadiet där den vanligaste kränkningen är verbal mobbning, så som fula ord 

och kommentarer (Hallberg, 2016; Frånberg & Wrethander, 2011; Offrey & Rinaldi, 2014). 

 

Tidigare forskning om mobbning har fokuserat på barnet, läraren eller skolan. Exempelvis 

om barnets olika karaktärer dvs en aggressiv mobbare och ett svagt offer, skolan som 

institution eller lärarens roll och ansvar för att motverka mobbning. Dock väger forskningen 

om mobbning, som inkluderar kontext och sociala grupprocesser, in sociala och kulturella 

aspekter. Forskningen som studerar mobbning utifrån detta perpektiv lyfter fram de 

komplicerade sociala processer som uppstår mellan barnen i skolan. I dessa processer vägs 

bland annat gruppen in och normer som påverkar gruppen samt de kamratkulturer och 

spelregler som barns relationsarbete dikteras av (Wrethander Bliding, 2007). Vikten av att 

involvera föräldrarna i arbetet emot mobbning är något som allt fler forskare förespråkar 

(Sawyer et al, 2011) eftersom föräldrars inflytande på sina egna barn gör dem till kompetenta 

medaktörer i att arbeta emot mobbning (Hallgren, 2016). Dock visar forskningen på att det 

finns en konkurrensproblematik som existerar mellan föräldrarna och skolan, där det finns 

en motvillighet att släppa in föräldrar i skolans värld även i arbetet mot mobbning. Detta är 

problematiskt eftersom föräldrar har stor kompetens och inflytande på sitt eget barn 

(Hallgren, 2016).  

 

Studier på föräldrars perspektiv och förståelse för mobbning är begränsade, och de studier 

som finns fokuserar främst på föräldrars förståelse utifrån ett mer individ- och 

gruppsykologiskt perspektiv på fenomenet (Cooper & Nickersson, 2013). Föräldrars 

förståelse för mobbningsfenomenet kan få direkta konsekvenser för att en 

mobbningssituation uppstår eller fortgår, eftersom föräldrar har en stor influens på sitt 

barns sociala kontext (Sawyer et al, 2011). Vilket innebär att för att föräldern ska kunna 

motverka att mobbning uppstår eller fortgår måste föräldern förstå barnets perspektiv och 

den sociala kontext som barnet möter i skolan (Wrethander Bliding, 2007). 

 

 

 

   



 

3 
 

Syfte och frågeställning 

Denna studie fokuserar på föräldrar vars barn går i mellanstadiet, oavsett om dessa barn har 

mobbats eller inte. Syftet är att beskriva, tolka och förstå föräldrars uppfattningar om 

mobbning, vilket i sin tur förhoppningsvis kan bidra till det fortsatta arbetet mot mobbning 

samt till forskningen inom området. 

 

Frågeställningen i studien är: 

- Hur uppfattar föräldrar fenomenet mobbning? 

- Hur kan dessa uppfattningar tolkas och förstås utifrån tidigare forskning om mobbing? 

 

Tidigare forskning 

Historisk tillbakablick 

Tidigare forskning lyfter fram att begreppet mobbning användes för första gången under 

franska revolutionen och ansågs vara ett socialt problem som endast våld kunde lösa 

(Frånberg, 2003). I Sverige finns anteckningar ifrån 1700-talet, under 1800-talet och ända 

fram till 1900-talet om den pennalism som pågick på läroverken. På dessa platser var det 

vanligt med kamratfostran. Denna typ av fostran skedde genom bestraffningar som 

användes av äldre elever för att disciplinera yngre elever. Denna sociala fostran var en 

normaliserad handling och var därför något som uppmuntrades av lärarna på skolan 

(Frånberg & Wrethander, 2011).  

 

I Sverige användes begreppet mobbning för första gången på 1960-talet. Genom att 

begreppet yttrades började allt flera artiklar och annan litteratur lyfta fram mobbning som 

ett problem som behövde åtgärdas. Forskningen började i och med detta ta fart, inom vilken 

psykologin snart kom att dominera området. Denna typ av forskning använde sig av ett 

evidensbaserad tillvägagångssätt genom kvantitativ forskning. (Frånberg & Wrethander, 

2011). Som en motreaktion mot denna evidensbaserad naturvetenskapliga forskning växte 

det under 80-talet fram en mer humanvetenskaplig forskning inom ämnet (Frånberg, 

2003). Den främsta kritiken som lyftes fram var att den tidigare forskningen inte tog hänsyn 

till kontexten i vilken forskningen utfördes (Horton et al, 2015). Idag urskiljer forskningen 

dessa två synsätt som två olika huvudinriktningar. Inom första huvudinriktningen bedrivs 

forskningen utifrån ett individ- och gruppsykologiskt perspektiv och inom den andra 

huvudinriktningen bedrivs forskningen genom att de problematiserar mobbning utifrån 

kontext och sociala grupprocesser (Frånberg & Wrethander, 2011). 
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Definition av begreppet mobbning 

Definitionerna av mobbning liknar varandra mellan de olika huvudinriktningarna, det vill 

säga att det handlar om: negativa handlingar som har till syfte att skada, orsakat av ett eller 

flera barn, där det är ett ojämnt maktförhållande parterna emellan och att de negativa 

handlingar som sker, sker över en obestämd tid (Björk, 1999; Frånberg & Wrethander, 2011; 

Hallberg, 2016). 

För att verkligen täcka in definitionen av mobbning som väger in kontexten samt sociala 

grupprocesser har jag valt att ta in Björn Erikssons (2002) definition. Han definierar 

mobbning på följande sätt:  

 

”Mobbning är då sådana tidsmässigt obegränsade, asymmetriska trakasserier som är riktade mot 

enskilda, som är varaktiga, som syftar till den enskildes uteslutning. Mobbning sker företrädelsevis 

mellan likar [personer som är jämlika i sina förmågor], men kan också vara hierarkiskt 

förekommande.” (s.25). 

 

Ytterligare förklaring av detta citat är att ”tidsmässigt obegränsade” innebär att mobbningen 

kan ske under en lång tid eller obestämd tid. Den ”asymmetriska” och ”hierarkiska” 

fördelningen förklarar Eriksson som ett maktförhållande parterna emellan. Det betyder att 

den som mobbar ofta har övertaget i allt från självförtroende till den tekniska skickligheten 

och det sociala stödet från den övriga gruppen (Eriksson, 2002). Makt visat sig vara ett 

effektiv verktyg för att åstadkomma detta övertag (Björk, 1999). Denna makt tilldelas av de 

övriga deltagarna genom att de övriga barnen ser mobbaren som tuff och cool. För att 

upprätthålla denna status blir detta ett fortsatt beteende som mobbaren använder sig av för 

att inte förlora makten (Salmivalli, 2014). Denna typ av makt som tilldelas används för styra 

offrets handlingar, och eftersom makten är något som regelbundet måste upprätthållas 

behöver handlingarna upprepas. Enligt forskningen ligger källan till makt ligger i de 

rumsliga och sociala frizoner som riskerar att uppstå på olika sociala arenor. Detta innebär 

att mobbning kan uppstå när som helst och var som helst (Björk, 1999). 

 

”Trakasserier” anses i denna definition som en neutral term för den typ av våld som kan ta 

tre olika uttryck vilka är: fysisk, verbal och social. Fysisk, i form av slag och sparkar etc; 

Verbal, i form av nedsättande och kränkande ord; Social, i form av gester, utfrysning/social 

exkludering (Hallberg, 2016; Sawyer et al, 2011). 

 

Dessa tillvägagångssätt kan delas in i ytterligare två kategorier som kallas direkt och indirekt 

typ av mobbning. Där den fysiska och verbala går in under direkta typen av mobbning och 
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där den sociala går in under den indirekta typen av mobbning (Cooper & Nickerson, 2013). 

”Varaktiga” innebär att mobbningen sker mer än en gång och är återkommande men kan ta 

sig olika uttryck, och att den har som syfte att frysa ut ”den enskilde”. Mobbningen sker 

mellan ”likar”, alltså personer som är jämlika i sina förmågor, men kan även förekomma i 

situationer där mobbaren både har ett fysiskt, psykologiskt och socialt övertag. Ett socialt 

övertag kan vara mobbarens status eller popularitet (Eriksson, 2002). Mobbning via 

internet ses enligt forskningen som en arena för mobbning snarare än ett tillvägagångssätt 

(Berne, 2014). 

 

Mobbning utifrån individ- och gruppsykologiska perspektiv 

Psykologiforskningen har länge utgjort en viktig del av mobbningsforskningen där en av 

pionjärerna är den svenske psykologiprofessorn Dan Olweus. Denna typ av forskning kom 

att fokusera främst på individens och gruppens psykologi, där deltagarnas personlighet och 

psykologiska utveckling studerades. Denna typ av forskning fokuserar på att samla in data 

genom kvantitativ metod med syftet att kunna dra mer exakta slutsatser som sedan 

generaliseras (Frånberg & Wrethander, 2011). Inom denna forskning betonas 

personligheten hos den mobbade och de inblandade, där olika egenskaper hos individen 

orsakar att mobbning uppstår eller fortgår. Mobbaren beskrivs ofta som ett aggressivt barn 

och den mobbade som undfallande och osäker till sin karaktär. Denna forskning har även 

studerat föräldrarnas påverkan på barnets karaktär (Gini, 2006; Hallberg, 2016). 

 

Mobbning enligt denna forskning, och vad som uppfattas som mobbning, är avgränsad till 

vissa typer av handlingar där kontexten inte räknas in som en viktig faktor (Horton et al, 

2015). Mobbningsforskningen inom denna diskurs har enligt kritikerna en för vag 

definition, där andra typer av beteenden och enstaka händelser inte innefattas av begreppet 

men fortfarande anses som en kränkande och diskriminerande handling (Wrethander 

Bliding, 2007). Problematiken med denna alltför individ-centrerade forskning på barnets 

karaktär riskerar att endast fokusera på symptom-behandlande åtgärder (Frånberg & 

Wrethander, 2011). 

 

Forskning om mobbning som inkluderar kontext och sociala grupprocesser 

Detta huvudområde uppstod som en kritik mot den tidigare forskningen. Denna forskning  

som ansåg bland annat att den tidigare forskningens definitionen inte täckte in vissa typer 

av beteenden och handlingar som var diskriminerande och kränkande. Benämningen att 
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vara mobbad beskrivs enligt detta perspektiv också som något problematiskt eftersom 

termen kan orsaka stigmatisering och bidra till utanförskapet (Wrethander Bliding, 2007).  

Den främsta kritiken som lyftes fram var att den tidigare forskningen inte tog hänsyn till 

kontextens påverkan på mobbningsfenomenet i vilken forskningen utfördes (Horton et al, 

2015; Horton, 2016; Frånberg & Wrethander, 2011). Genom det avståndstagande som 

forskningen inom det andra huvudområdet tog emot det individ och gruppsykologiska 

perspektivet började forskningen istället ställa frågor som: ”vad är mobbning och hur går 

den till?; vem definierar vad som är mobbning?; var går gränsen mellan kränkande handling 

och mobbning?” (Frånberg & Wrethander, 2011 s. 28). 

 

Forskning inom detta område tar upp olika aspekter på fenomenet, bland annat använder 

forskningen sig av grundforskning, vilket betyder att mobbningsfenomenet anses vara en 

social process i en grupp i sociala och kulturella sammanhang (Frånberg & Wrethander, 

2011). I dessa typer av studier har det varit skolans kontext som forskningen främst 

fokuserat på.  (Horton et al, 2015). Forskning inom detta område väger också in de nya 

kanalerna inom vilka mobbning tar sig uttryck så som internet och sociala medier. Det pågår 

en debatt inom forskningen om mobbning via internet ska ses som ett tillvägagångssätt eller 

en arena för mobbning. Dock är det den senare som fått mer gehör i forskningen (Frånberg 

& Wrethander, 2011).  

 

Studier har visat att förekomsten av mobbning har ökat från och med att begreppet yttrades 

på 1960talet. Detta har till viss del påverkats av de nya kanalerna som mobbning kan uppstå, 

som internet och sociala medier. Att antalet tillfällen då mobbing i skolorna 

uppmärksammas kan bero på att definitionen av mobbing har utvecklats sedan det först 

yttrades. Situationer som förr kanske inte klassades som mobbning anses nu definieras som 

mobbning (Hallberg, 2016). Hur forskningen definierar mobbning är alltså avgörande för 

vilka som ska anses vara mobbade eller inte (Wrethander Bliding, 2007). Beroende på hur 

forskningen definierar och beskriver mobbning kan detta får direkta konsekvenser för vilka 

barn som får hjälp kontra dem som inte gör det (Frånberg & Wrethander, 2011). 

 

Statistiken på mobbning visar att förekomsten av mobbning är högst i mellanstadiet (Offrey 

&  Rinaldi, 2014). Studier har visat att förekomsten av hur många som någon gång upplevt 

mobbning är alltifrån 5% (Wrethander Bliding, 2007) i vissa studier ända upp till 60% 

(Hallberg, 2016) i andra studier. Forskningen som inkluderar kontext och sociala 

grupprocesser menar att detta är problematiskt eftersom det visar på att det finns ett stort 
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mörkertal i de studier som görs (Frånberg & Wrethander, 2011). Orsakerna till dessa 

mörkertal menar forskning måste förstås utifrån fler faktorer för att förekomsten av 

mobbning ska skattas högre. För trots att den verbala mobbningen har visat sig vara det 

vanligaste tillvägagångssättet måste denna statistik förstås i relation till de 

förklaringsmodeller som finns inom forskningen till hur och varför mobbning uppstår 

(Frånberg & Wrethander, 2011).  

 

Forskningen som studerar mobbning utifrån sin kontext och som en social grupprocess 

problematiserar dessa uteslutande praktiker utifrån barns relationsarbeten i skolan, för att 

handlingarna i sin kontext ska bli logiska (Hägglund, 1996). Snarare än utifrån individuella 

egenskaper där mobbningen ses som en isolerad händelse (Wrethander Bliding, 2007). 

Dessa kan vara faktorer som barns relationsarbete i skolan och vilka kamratkulturer som 

råder och som barnen måste förstå och förhålla sig till på dessa arenor (Hallberg, 2016). 

Ytterligare en kritik mot de studier som genomförts för att uppskatta förekomsten av 

mobbning är att de är gjorda utifrån barn självskattning (Frånberg & Wrethander, 2011). 

Dessa måste problematiseras utifrån dels vad det stigmatiserad begreppet ”att vara 

mobbad” innebär för barnet (Wrethander Bliding, 2007) och inom vilket forskningsfält 

dessa studiers har gjorts. Majoriteten av dessa studier är gjorda inom det psykologiska 

forskningsfältet vilket definierar mobbning utifrån ett mer individcentrerad perspektiv 

avgränsat till vissa sorts handlingar eller beteenden (Frånberg & Wrethander, 2011). 

 

Forskning om mobbning som inkluderar kontext och sociala grupprocesser börjar alltmer 

fokusera på frågor kring bland annat på normer och grupprocesser som omger barnet. Dessa 

processer påverkas av barns relationsarbete och de normer som existerar på skolan samt de 

premisser kamratkulturen som barn infinner sig i och måste förstå och förhålla sig till. I 

detta perspektiv ses barn som aktiva medskapare av sitt eget liv (Halldén, 2007; Wrethander 

Bliding, 2007). Den pedagogiska forskningen inom mobbning fokuserar främst på de sociala 

interaktioner som skapar ett lärande hos barnet (Wrethander Bliding, 2007). Utifrån detta 

perspektiv är det främst barnets sociala kontext som studeras och mobbning 

problematiseras då som en social process i en grupp där olika faktorer påverkar dessa 

interaktioner och processer (Hallgren, 2016). 

 

Mobbningens som en social process i en grupp 

Studier har visat att mobbning oftast sker i skolan (Frånberg & Wrethander, 2011) och i 

majoriteten av dessa fall är det en grupp som närvarar (Salmivalli, 2014; Gini 2006, 
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Hallberg, 2016). En social process i en grupp består av personer som på ett eller annat sätt 

har en relation till varandra och dessa relationer är en pågående process av sociala 

interaktioner (Frånberg & Wrethander, 2011).  

 

I en mobbningssituation har forskningen visat att gruppen och dess deltagare har stor 

påverkan på att en mobbningssituation ska uppstå och fortgå (Salmivalli, 2014). I dessa 

grupper och kontext, som är unika från situation till situation, beskriver forskningen fem 

olika roller (Frånberg & Wrethander, 2011). Dessa deltagarroller är: mobbare, assistent, 

offret, offrets försvarare och åskådare (Hallberg, 2016; Gini, 2006). Dessa roller spelar alltså 

en viktig roll i en mobbningssituation och dessa roller måste förstås utifrån sociala och 

kulturella faktorer som påverkar barns relationsarbeten i skolan (Wrethander Bliding, 

2007). Anledningen till att någon antar en mobbar-roll behöver inte grunda sig i individens 

personlighet. Motivet till handlingen kan vara medveten men behöver inte ha en intention 

för att skada. Utan i sitt sammanhang och kontext blir handlingen logiskt för att ordna den 

sociala samvaron till andra elever. Detsamma gäller med det passiva beteende som många 

gånger används för att beskriva offrets karaktär behöver inte vara grundad i en personlighet. 

Snarare kan detta agerande förstås utifrån ett lärande. Där det passiva beteendet används 

som ett strategisk agerande för att undvika mobbning (Horton et al, 2015). 

 

I skolan socialiseras barnen in i en samhörighet. I denna process ses barnen som aktiva 

medskapare av sina egna liv (Halldén, 2007). Studier har visat att kamratgruppen har en 

stor betydelse i denna socialisation (Frånberg & Wrethander, 2011). Genom denna 

grupprocess skapar och fördjupar barnen vänskapsrelationer samt sociala identiteter. För 

att ordna den sociala samvaron i skolan måste barnen både ha förståelse och anpassa sig till 

de sociala koder samt den kamratkultur som existerar på skolan. Att inte förstå dessa koder 

eller kulturer kan bidra till att barn hamnar utanför. I och med att tillhörigheten till dessa 

kamratgrupper inte är statiska utan snarare dynamiska, vilket bidrar till en osäkerhet hos 

barnet (Wrethander Bliding, 2007). Forskningen som inkluderar kontext och sociala 

grupprocesser menar att forskaren måste tolka in dessa relationsprocesser för att visa på att 

det finns en logik i de handlingar som utförs (Hägglund, 1996; Frånberg & Wrethander, 

2011). Mobbning riskerar då att uppstå i de relationsprocesser som blir ett resultat utav 

inneslutande eller uteslutande handlingar. Där tillhörigheten är dynamisk och där normer 

påverkar dessa processer (Wrethander Bliding, 2007). 
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Tillhörighet, utanförskap och normer 

Tillhörigheten till en grupp, både i skolan och på övriga platser, uppstår genom att vissa 

personer aktivt väljer varandra (Horton, 2016; Wrethander Bliding, 2007). Denna 

tillhörighet måste förstås utifrån sin kontext vilken innefattas av sociala och kulturella 

faktorer som omger barnet, vilka omfattas av normer som råder både i gruppen, i skolan och 

i övriga samhället (Horton et al, 2015; Frånberg & Wrethader, 2011). 

Barns relationsarbete i skolan är en aktiv process. Tillhörigheten är en del av en 

identitetsskapande process och är tydligast när individen går från barn till vuxen, då 

samhällets normer och förväntningar påverkar och formar individen. Denna process börjar 

både för flickor och pojkar i mellanstadiet i vilket mobbning har visat sig ha högst förekomst 

(Offrey & Rinaldi, 2014; Hallberg, 2016). 

 

Normer i en grupp omfattas av samhällets normer och i samhället finns vissa uttalade 

normer som människor förhåller sig till och lever efter. Dessa typer av normer anspelar på 

utseende, beteende och andra sociala koder som anses vara viktiga i den sociala kontexten 

(Hallberg, 2016). Vilket betyder att mobbning utifrån normavvikelser är kulturellt betingat 

(Säljö, 2014). Normer och normförväntningar är också en anledning till att flickor och pojkar 

tar till olika sätt att mobbas på (Ambjörnsson, 2003). Utifrån genusnormerna förväntas 

pojkar att vara mer framåt och ta plats och tjejer att vara mer lugna och tillbakadragna. På 

grund av dessa förväntningar tar sig också mobbningen olika uttryck, där flickor använder 

sig mer av den indirekta mobbningen som social exkludering och pojkar använder sig mer 

av den direkta mobbningen som fysiskt våld. Forskning menar att det finns en risk att flickor 

och pojkars beteenden normaliseras i sitt sammanhang med förklaringen att det är ett 

normalt tjej- eller killbeteende (Frånberg & Wrethander, 2011). 

 

Att tillhöra en grupp är en process i ett identitetsskapande där likasinnade söker sig till 

varandra. Likasinnade gällande normer och värderingar, där barnen förhåller sig till 

liknande regler som efterföljs av alla i gruppen (Hallberg, 2016). Reglerna kan vara baserade 

på gruppens egna normer eller på samhällets normer och genusnormer. För att en grupp 

ska fungera optimalt krävs det att alla förstår och följer dessa regler. Olika grupper kommer 

att ha olika regler där barnen är med och skapar dessa regler. Det som krävs av 

medlemmarna i denna grupp är att dessa efterlevs och följs. Därför är lojaliteten till gruppen 

en viktig faktor för att gruppen ska fungera (Wrethander Bliding, 2007). 
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Mobbning behöver inte orsakas av ett normavvikande beteende enligt samhällets premisser, 

utan mobbningen kan orsakas av att deltagarna bryter mot gruppens egna normer (Frånberg 

& Wrethander, 2011). Trots detta har det visat sig att barn som avviker från normen löper 

större risk att bli utsatt för mobbning än barn som ligger närmare den norm som råder i 

kontext (Hallberg, 2016). Dock riskerar det barn som ligger för nära normen att utsättas för 

mobbning (Ambjörnsson 2003). Enligt Ambjörnsson visade det sig att denna typ av 

mobbning främst sker bland tjejer. Där utseende och beteenden är premisser som tjejerna 

måste orientera sig mot men inte hamna för nära. Likväl som det inte går att basera 

mobbning utifrån endast ett individcentrerad perspektiv går det inte heller att endast 

förklara mobbning utifrån normförväntningar, och normavvikande egenskaper eller 

utseende. Barns relationsarbete är en aktiv inneslutande och uteslutande process där 

tillhörigheten till gruppens inte behöver en övergripande norm utan kan vara regler barnen 

själv bestämmer (Wrethander Bliding, 2007). 

 

Inneslutande och uteslutande handlingar 

Inom skolans väggar finns flera olika sociala grupper dessa grupper skapas genom att barn 

aktivt innesluter eller utesluter varandra. I dessa processer riskerar mobbning att uppstå 

(Eriksson, 2002). Drivkraften i denna inneslutande och uteslutande praktik ligger dels i 

barnens sätt att ordna samvaron till övriga klasskamrater och dels i rädslan för vad 

utanförskapets konsekvenser får för individen. Främst för att utanförskapet bidrar till 

otrygghet och identitetslöshet men också vad det stigmatiserad begreppet att ”vara mobbad”  

innebär för den enskilde (Björk, 1999; Wrethander Bliding, 2007).  

 

Uteslutna barn används som en benämning på de barn som på något sätt är utstötta, 

uteslutna eller åsidosatta ur gruppen genom de övriga barnens aktiva uttalanden om dem 

som ogillade (Wrethander Bliding, 2007). Vilket gör att dessa barn hamnar utanför 

gemenskapen. I denna typ av social isolering används främst den verbala mobbningen men 

dessa exkluderande handlingar kan även ta sig andra uttryck så som, kränkningar, 

förolämpningar, eller våldshandlingar som sker fysiskt. Studier har visat att barn 

rättfärdigar dessa uteslutande handlingar utifrån den utsattes egenskaper. Dessa 

egenskaper kan vara personens uppträdande, normavvikande egenskaper eller personens 

intellektuella förmåga (Frånberg & Wrethander, 2011; Wrethander Bliding, 2007).  

 

Inneslutande och uteslutande handlingar är till för att skapa gemenskap med den övriga 

gruppen och för att utesluta vissa personer. Forskningen lyfter fram fyra olika de 
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tillvägagångssätt som individerna i gruppen tar till, dessa är skvaller, förtal, retas och 

förlöjliga (Wrethander Bliding, 2007). Skvallret och förtalet anses vara mer bundet till 

tjejers sätt att mobba och används för att utesluta vissa för att på så sätt skapa en gemenskap. 

Retning används  av barn för att skapa samhörighet och studier har visat att retandet har en 

stor del i leken hos yngre barn. Förlöjligande däremot har visat sig endast vara nedsättande 

med negativa följder och reaktioner hos de inblandade (Frånberg & Wrethander, 2011). 

Mobbning riskerar i dessa relationsprocesser bli ett resultat av ett negativt lärande hos 

barnet eftersom mobbning blir ett verksamt tillvägagångssätt för en bekräftelse av 

tillhörighet till övriga gruppen (Björk, 1999). 

 

Mobbningsdefinitionens problematik 

Barns relationsarbete som innefattar inneslutning och uteslutning riskerar att normaliseras 

som en naturlig process för individers identitetsskapande och tillhörighet, i sin kontext. 

Trots att mobbning enligt sin definition ses som handlingar som: ”…syftar till den enskildes 

uteslutning…” (Eriksson, 2002 s.25) anses uteslutning i detta relationsarbete till viss del bli 

logisk i sin kontext. Enligt mobbningsdefinitionen är uteslutning av ett barn definierat 

utifrån kamraternas aktiva uttalanden om det som ogillat och som på grund av detta aktivt 

väljs bort (Frånberg & Wrethander, 2011).  

 

Dock finns det ytterligare en beskrivning av barn som inte aktivt väljs och som på grund av 

detta hamnar utanför, men som ändå inte anses vara mobbade enligt forskningen. Denna 

problematik är någonting som fil. dr i pedagogik, Marie Wrethander Bliding (2007) tar upp 

i sin doktorsavhandling Inneslutning och uteslutning – barns relationsarbete i skolan. I 

barns relationsarbete uppstår situationer där barn aktivt väljs bort trots att de kanske inte 

är uttalat ogillade av övriga gruppen. Här riskerar forskningens mobbningsdefinition att 

hamna i en gråzon där hela relationsprocessen normaliseras, även de handlingar som sker 

orsakar den enskildes uteslutning. Definitionen av mobbning beskriver mobbning som en 

asymmetrisk trakasseri-relation där en eller flera personer försöker få ett övertag över en 

enskild person. Dock kan vissa handlingar som sker i barns relationsarbete vara en outtalad 

förståelse för vissa barns uteslutning (Wrethander Bliding, 2007). Wrethander Bliding 

menar att mobbningsdefinitionen inte får med de barn som per definition egentligen inte är 

mobbade men som fortfarande utesluts. 
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Föräldrars perspektiv 

Föräldern har en stor påverkan på barnet och dess utveckling. Studier har visat att 

kommunikationen mellan barnet och föräldrarna spelar en avgörande roll i situationer då 

barnet är utsatt för mobbning (Offrey & Rinaldi, 2014). Samma sak gäller stödet hemifrån. 

Om barnet får stöd av sina föräldrar klarar de av situationen bättre än de som inte har stödet 

hemifrån (Matsunaga, 2009). Föräldrarnas roll i barnets liv har alltså en stor betydelse för 

hur ett barn klarar av att hantera mobbning. Problemet är att många barn inte vågar berätta 

för sina föräldrar att de är mobbade eftersom de ofta skäms eller inte tror att de skulle få det 

stöd de behöver (Sawyer et al, 2011).  

 

Tidigare mobbningsforskning har fokuserat på skolan som institution, lärarens ansvar eller 

barnets karaktär, och mycket få studier har gjorts på föräldrarnas perspektiv och 

involvering. Problematiken med detta är att man förbigår den faktiska påverkan och det 

inflytande föräldern har på barnet. Ett inflytande som kan bli avgörande för att förhindra 

att en mobbningssituation uppstår och fortgår (Sawyer et al, 2011). De flesta studier om 

föräldrars perspektiv har gjorts på föräldrar som har barn som är mobbare eller är mobbade, 

medan studier visar på att en avgörande faktor som bidrar till att mobbningen uppstår och 

fortgår är den övriga gruppens inflytande, s.k bystanders eller åskådare (Forsberg, 

Samuelsson & Thornberg, 2014). Christina Salmivalli tar i sin studie Participant rolls in 

bullying upp vikten av att kunna påverka dessa åskådare för att kunna reducera 

mobbningen och här menar hon att både skolan och speciellt föräldrarna har ett ansvar 

(Salmivalli, 2014).  

 

Problematiken är att föräldrar många gånger brister i kunskap och insikt om deras influens 

i sammanhanget och därför hänvisas barnet till att söka stöd hos lärare eller skolan. Detta 

gör att barnet många gånger hamnar mellan stolarna och inte får den hjälp den behöver 

(Offrey & Rinaldi, 2014). Därför behöver samarbetet stärkas mellan föräldrarna och skolan 

för att kunna förebygga och förhindra att mobbning uppstår. Föräldrarna behöver få insikt 

i vikten av sin egen roll i barnets liv som en kompetent  aktör i dessa sammanhang, oavsett 

om deras barn utövar eller utsätts för mobbning. Där dialogen till skolan bygger på ett 

ömsesidigt förtroende, så att barnet får det stöd och den hjälp det behöver för att hantera de 

relationer det möter i skolan (Hallberg, 2016). 

 

Som ovanstående forskning visar på är det många faktorer som gör att mobbning uppstår 

och fortgår. Föräldrars kunskap om de olika faktorerna som orsakar mobbning har visat sig 
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vara avgörande för att förhindra att en mobbningssituation uppstår och fortgår (Sawyer et 

al, 2011). Dock visar studier att föräldrar underskattar förekomsten av mobbning på grund 

av bristande kunskap om fenomenet (Offrey & Rinaldi, 2014) Forskningen har också visat 

att föräldrar blir mer aktiva i att arbeta emot mobbning om de ges rätt verktyg i form av 

kunskap (Hallberg, 2016). Speciellt viktig är kunskap om den komplexitet som barnet möter 

i sina sociala interaktioner, på skolan eller någon annan social arena, för att ge en mer 

heltäckande bild av fenomenet mobbning (Wrethander Bliding, 2007).  
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Metod 

I denna studie har ett kvalitativt tillvägagångssätt använts, baserat på hermeneutisk 

tradition, och data har samlats in med hjälp av halvstrukturerade intervjuer (Ahrne & 

Svensson, 2011). 

 

Datainsamling 

Halvstrukturerade intervjufrågorna användes eftersom de möjliggjorde för de tillfrågade att 

svara fritt och att utveckla sina svar samtidigt som frågorna styrdes utifrån en övergripande 

struktur (Denscombe, 2009). En fördel med halvstrukturerade intervjuer är att de inte 

ställer lika högra krav på forskaren i jämförelse med den ostrukturerade intervjun, som kan 

vara relativt svåra att genomföra då de kräver erfarenhet av intervjuarbete (Bryman, 2002). 

De övergripande frågorna har inga fasta svarsalternativ vilket ökar flexibiliteten i svaren 

samtidigt som det ändå ger forskaren möjligheten att analysera och jämföra de tillfrågades 

svar eftersom alla intervjuer utgår från samma intervjuguide vilket i sin tur ökar studiens 

validitet (Nilsson, 2014). 

 

Innan jag genomförde intervjun valde jag att läsa avhandlingar och vetenskapliga tidskrifter 

inom pedagogik om mobbning. För att på så sätt kunna konstruera de huvudfrågor som jag 

ville att intervjuguiden skulle utgå ifrån. Frågorna valde jag för att försöka täcka in ämnet 

mobbning först utifrån ert mer övergripande sätt, för att sedan under själva intervjun ställa 

följdfrågor som var mer djupgående. Den halvstrukturerade intervjun gav mig som 

intervjuare möjligheten att ställa samma frågor till alla deltagare. Det var av vikt eftersom 

jag i analysen var ute efter att hitta likheter och skillnader mellan föräldrarna och 

forskningen. Likheterna och skillnaderna baserades på hur föräldrarnas definition och 

beskrivning av mobbning skiljde sig utifrån hur mobbning definieras och beskrivs enligt 

forskningen (Nilsson, 2014; Dahlgren, & Johansson,  2015). För att få mer djupgående och 

uttömmande svar i intervjun låg mitt fokus på att låta respondenterna få utveckla sina svar. 

Följdfrågor jag använde mig av var: ”Hur menar du då?” och ”Kan du utveckla ditt svar lite 

mer?”. På så sätt hoppades jag få med föräldrarnas fördjupade uppfattning när de beskrev 

sin syn på mobbning (Dahlgren & Johansson, 2015).  

 

Utifrån en god kontakt med de intervjuade ville jag ge dem möjlighet att få ge en sådan 

rättvis bild av sin åsikt och sina tankar om mobbning som möjligt. Därför valde jag att efter 

varje intervju skicka ut ett mejl till respondenterna. I detta mejl fick de möjlighet att lyfta  

fram tankar och åsikter som kommit upp efter att intervjun var gjord. Endast en av 
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föräldrarna svarade med ny information medan de andra föräldrarna ansåg att de sagt det 

mesta under intervjun.  

 

Hermeneutik 

Den metodansats jag valde för studien var hermeneutik. Hermeneutiken växte fram ur 

humanvetenskapen och den kvalitativa metoden som en motreaktion mot den tidigare 

kvantitativa metoden (Lindgren, 2014a). Denna metod fokuserar på mjuka data genom att 

tolka, förmedla och försöka förstå människors upplevelser av olika fenomen (Ahrne & 

Svensson, 2011). Hermeneutiken menar att människan endast kan förstås utifrån sina 

upplevelser och dessa upplevelser är baserade på individens liv. Genom intervjuer, 

observationer eller andra metoder som är ute efter att tolka och förstå människan, tar 

forskaren del av en persons uppfattning genom att individen själv får beskriva den 

(Thomassen, 2007).  

 

Genom att använda mig av den hermeneutiska metoden lärde jag mig mitt material som jag 

fick fram av de transkriberade intervjuerna (Westlund, 2015). Hermeneutiken anser att 

insikt och kunskap är något som erhålls genom tolkning, därför kallas den även ibland just 

för tolkningsläran. Centralt för denna metod är att tolkningen och förståelsen av de 

transkriberade intervjuerna utifrån helhet och delarna i helheten. Målet med 

hermeneutiken är inte att förklara ett fenomen utan snarare att skapa förståelse för 

individens uppfattningar. Utgångspunkten ligger i den subjektiva upplevelsen och den 

upplevelsen i sin tur är kopplad till individens kontext (Thomassen, 2007). Med det menas 

att ändamålsförklaringen till en människas uppfattning och förståelse är direkt kopplad till 

personens kontext (Ahrne & Svensson, 2011). Kontexten påverkar individens uppfattningar 

och beroende på kontext kommer personer att ha olika uppfattningar och förståelse för 

fenomen. På grund av att detta kommer de också att förstå och förklara företeelser på olika 

sätt (Westlund, 2015). Därför efterfrågades bakgrundsinformation om föräldrarna, så som 

kön, utbildning, och nuvarande arbete (Bryman, 2002).  

 

Analys 

Följande studie är kvalitativ och därför kommer också analysen av materialet följa ett 

kvalitativt tillvägagångssätt (Hjerm, 2014). Analysen är också inspirerad av den 

hermeneutiska cirkeln som ett tillvägagångssätt för att tolka och förstå materialet som 

föräldrarna bidrog med i sina intervjuer. Den hermeneutiska cirkeln som ibland även 

benämns som en spiral, innebär att forskaren tolkar det insamlade materialet utifrån dess 
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helhet och helheten utifrån delarna. Denna omtolkning sker även utifrån forskarens  

förförståelse som omtolkas och fördjupas utifrån upprepande genomgång av det material 

som har samlats in (Westlund, 2015). Genom att använda den hermeneutiska cirkeln låter 

forskaren tolkningen föregå förståelsen av intervjusvaren. Tolkningen är alltså väsentlig för 

att förståelse ska uppnås (Ahrne & Svensson, 2011). Genom att läsa igenom intervjuerna 

flera gånger kunde jag utifrån olika delar i intervjuerna urskilja specifika åsikter och 

uppfattningar som jag sedan tolkade utifrån helheten i intervjun, för att på så sätt fördjupa 

min förståelse för föräldrarnas svar (Westlund, 2015).  

 

Efter varje intervju transkriberade jag inspelningen till text och lade även till de intryck som 

jag fått under intervjun som inte framkom i inspelningen. Jag la även till de saker som  

föräldrarna sa efter att inspelningen avslutats. Till att börja med kodade jag det 

transkriberade intervjumaterialet genom att urskilja vissa signifikanta uttalanden som 

föräldrarna sagt (Lindgren, 2014a). Dessa blev min första mer övergripande tolkning av 

deras förståelse. Detta är vad hermeneutiken skulle beskriva som helheten men för att få en 

djupare förståelse för deras åsikter, behövde jag också tolka in delarna. Utifrån en djupare 

analys fick jag fram ord som: ”personlighet”, ”osäkerhet”, ”tillhörighet”, ”fostran”, ”makt”, 

”normer” etc.  

 

Utifrån frågeställningen och den hermeneutiska metodansatsen gick mitt resultat och analys 

ut på att hitta skillnader och likheter i de tillfrågades intervjusvar. Likheterna i föräldrarnas 

svar var väsentliga för att kunna se hur och varför de skiljde sig i sina svar (Dahlgren & 

Johansson, 2015). Genom att färgmarkera liknande uttalanden kunde jag utifrån min 

tolkning av föräldrarnas svar skapa kategorier inom vilka föräldrarna visade på liknande och 

skilda uppfattningar om fenomenet mobbning. Utifrån de svar jag fick kunde jag genom 

analysen få insikt i olika kunskapsdjup i förhållande till hur forskningen problematiserar 

mobbnings begreppet och de olika uppfattningarna som föräldrarna hade sinsemellan 

(Westlund, 2015). För att kunna summera den analys som jag gjort samt hålla en logisk 

disposition i uppsatsen delade jag upp frågeställningen i resultat respektive analysdel 

(Lindgren, 2014c). 

 

Min första fråga i studiens frågeställning ”Hur uppfattar föräldrar fenomenet mobbning?” 

besvarades i resultatkapitlet, inte utifrån de kodade kategorierna utan titlarna delades in 

utifrån några av intervjuguidens fasta frågor. Dessa var, hur föräldrar definierade 

mobbning, hur mobbning sker, vilken som är vanligast, hur killar och tjejer mobbas, 
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mobbningens förekomst, åldersgrupper, tidsaspekten och arenor samt mobbningsdeltagare 

i gruppen. Dessa rubriker var ett sätt att ge läsaren en mer övergripande förståelse för hur 

föräldrarna beskrev sin uppfattning av mobbning (Rienecker & Stray Jörgensen, 2014). 

Dessa åsikter tolkades sedan in i samma resultatkapitel under titeln ”mobbningens orsaker” 

för att skapa förståelse för föräldrarna svar om vad de ansåg var orsaken mobbning. Dessa 

underrubriker var: makt och status, tillhörighet och utanförskap, samhälls-/gruppnormer 

och normalisering, samt mobbnings deltagarnas personlighet. 

 

Analyskapitlet baserade jag på andra frågan i frågeställningen ”Hur kan dessa uppfattningar 

tolkas och förstås utifrån tidigare forskning om mobbning?”. Kapitlet innefattades av 

föräldrarnas förståelse och hur dessa går i linje med eller avviker från forskningen. De 

rubriker jag valde var först och främst utifrån de frågor som forskningen om mobbning som 

inkluderar kontexten och sociala grupprocesser ställer, dessa är: ”vem definierar vad som är 

mobbning?; vad är mobbning och hur går den till?; var går gränsen mellan kränkande 

handling och mobbning?” (Frånberg & Wrethander, 2011 s. 28). För att avgränsa studien 

ytterligare ville jag analysera och tolka föräldrars förståelse om mobbning som en social 

process i en grupp, vilka innefattas av barns relationsarbete, tillhörighet och normer. 

Tidigare forskning om mobbning och föräldrars förståelse för mobbning sammanfattades 

och problematiserades ytterligare i slutet av analyskapitlet (Rienecker & Stray Jörgensen, 

2014). 

 

Urval 

Urvalet av sex föräldrar med barn i mellanstadiet gjordes utifrån att studier visat på att 

majoriteten av mobbningsfall sker i mellanstadiet (Offrey & Rinaldi, 2014). Jag antog att 

genom att avgränsa mig till denna grupp ökade möjligheten att intervjua dem som bör ha 

mer kunskap om fenomenet (Ahrne & Svensson, 2011). Skolan som de tillfrågade 

föräldrarnas barn gick på var en friskola där alla intervjuföräldrarna hade gjort ett aktivt val 

att byta till denna skola. Föräldrarna som tillfrågades hade alla minst tre år eftergymnasiala 

studier. Studien bestod av fem kvinnor och en man, alla föräldrarna var i medelåldern. Alla 

föräldrarna utom en hade två barn. Fyra av sex föräldrar hade sitt äldsta barn i mellanstadiet 

barn och två av föräldrarna hade barn som var äldre och gick i högstadiet. Alla föräldrar 

utom en (Intervjuperson, 2) hade ingenjörsutbildning och en viss samordnarroll eller 

ledarroll på sitt arbete. Två av föräldrarna nämnde även att de hade studerat kurser inom 

humanvetenskap och psykologi (Intervjuperson, 2 & 5).  

 



 

18 
 

Snöbollsurval 

Valet av denna urvalsmetod var främst utifrån begränsningen i tid att få tag i och intervjua 

föräldrar men även tiden att transkribera och analysera intervjuerna (Bryman, 2002). 

Snöbollsurvalet är ett icke-slumpmässigt urval och kan till viss del ses som ”…ett slags 

bekvämlighetsurval…” (s. 115). Urvalsmetoden innebär att forskaren utifrån en deltagare får 

kontakt med fler deltagare. Urvalet är till viss del styrt och ger forskaren tillträde till 

deltagare som är insatta i det ämne som har till syfte att studeras (Ahrne & Svensson, 2011). 

Genom en skola kom jag i kontakt med några föräldrar som hade barn i mellanstadiet på 

den skolan. De föräldrar jag fick kontakt med hjälpte i sin tur till att förmedla kontakt till 

föräldrar de kände. Alla föräldrar utom en tackade ja att medverka de motiverade detta med 

att beskriva mobbning som ett viktigt och relevant ämne både för dem själva och övriga 

samhället.  

 

Valet av en friskola var till en början för att få en så nyanserad bild som möjligt eftersom 

eleverna på skolan inte endast var barn från ett visst avgränsat bostadsområde (Rienecker 

& Stray Jörgensen, 2014). Föräldrarnas svar gav en bild utav hur vissa föräldrar förstår 

fenomenet mobbning och kan alltså inte generaliseras på alla föräldrar eftersom 

snöbollsurvalet medförde att föräldrar med liknande socialt skikt kom med i studien. Detta 

var något som framgick utifrån föräldrarnas bakgrundsinformation så som tidigare studier 

och deras nuvarande arbete, vilket borde ha medfört liknande svar. Dock visade resultatet 

på att det fanns skilda uppfattningar föräldrarna emellan. Trots detta valde jag utifrån den 

hermeneutiska tolkningen att väga in dessa faktorer och diskutera dessa i det diskuterande 

avsnittet (Westlund, 2015). 

 

Studiens avgränsning 

Forskning om föräldrars perspektiv på mobbningen är begränsat och behöver kompletteras 

(Sawyer et al, 2011). Därför valde jag att belysa föräldrars perspektiv på mobbning utifrån 

forskning om mobbning som inkluderar kontext och sociala grupprocesser. Jag valde att 

avgränsa mig till denna huvudinriktning främst på grund av dess pedagogiska relevans samt 

att jag ville bidra med ett bredare perspektiv på mobbning eftersom forskningen om 

mobbning länge har dominerats av ett allt för individcentrerad perspektiv (Frånberg & 

Wrethander, 2011). Utifrån denna huvudinriktning valde jag även att ytterligare avgränsa 

studien till den forskning som studerar mobbning som en social process i en grupp. Genom 

att utöka kunskapen om föräldrars förståelse för mobbning utifrån detta huvudområde är 
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syftet dels att ge en bredare bild utav föräldrars förståelse och dels se hur denna förståelse 

kan behöva kompletteras. 

 

Forskningsetik 

Etik spelar en central roll för hur en människa relaterar till sin omvärld. I mötet med den 

andre och dennes upplevelser krävs respekt för den människan som individ. Som intervjuare 

måste det finnas en insikt om sin egen position samt förståelse för att i varje mellan-

mänskligt möte och relation finns det en maktposition (Andersson & Lennerfors, 2011). Jag 

antog att mobbning kunde vara ett känsligt ämne för föräldrar att prata om. I intervjun var 

jag därför mån om att skapa ett förtroende till den förälder som jag intervjuade. Före 

intervjun förklarade jag därför vad de forskningsetiska principerna innebar för den 

intervjuade samt min skyldighet att följa dessa (Denscombe, 2009). 

 

I denna studie utgick jag från Vetenskapsrådets (2002) forskningsetik. Dessa baseras på 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet innebar att föräldrarna blev informerade om att deltagandet var 

frivilligt samt att de kunde avbryta studien när som helst. Denna information fick 

föräldrarna i det informationsbrev som jag skickade ut i början av uppsatsen samt innan 

själva intervjun (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

Samtyckeskravet innebar att föräldrarna före intervjun behövde ge sitt samtycke till studien, 

vilket de gjorde genom att tacka ja till att medverka i intervjun. Kravet innebar också att 

föräldrarna själva valde hur mycket och hur länge de ville delta samt att de när som helst 

kunde avbryta sitt deltagande utan några negativa påföljder (Vetenskapsrådet, 2002). Det 

informationsbrev som jag skickade ut beskrev även konfidentialitetskravet. 

Konfidentialitetskravet innebar att alla föräldrarna hade anonymitet i studien. Vilket jag 

förtydligade med att förklara för föräldrarna att jag hade tystnadsplikt och att all den 

information som de valde att dela inte skulle kunna kopplas till dem som person. Innan 

intervjun upprepade jag ovanstående premisser och beskrev även nyttjandekravet. 

Nyttjandekravet innebar att den information som föräldrarna lämnade ut endast skulle 

komma att användas i studien och inte lämnas ut till någon tredje part.  

 

Innan intervjun frågade jag även om det var okej att jag spelade in intervjun, vilket alla 

föräldrarna gav sitt samtycke till. För att följa de forskningsetiska principerna och för få alla 

föräldrar att samtycka till inspelning förklarade jag att det bara var jag som skulle lyssna på 
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inspelningarna samt att jag skulle radera dessa efter att uppsatsen var färdig 

(Vetenskapsrådet, 2002).  
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Resultat     

Följande kapitel lyfter fram några av de svar som föräldrarna gav under intervjun. 

Rubrikerna är sammanfattade utifrån uppsatsens intervjufrågor och givet studiens syfte 

innefattas dessa svar av föräldrarnas förståelse för mobbningsfenomenet.  

 

Hur mobbning definieras 

Föräldrarna ansåg att deras svar mestadels baserades på egen erfarenhet utifrån deras 

barndom men också utifrån erfarenheten av att få barn samt genom övrig information via 

tillexempel media och litteratur. Alla föräldrar ansåg att mobbning definierades utifrån vad 

det utsatta barnet upplevde. En förälder beskrev det som att mobbning ”ligger på något vis 

i betraktarens ögon” (Intervjuperson, 1) och en annan sade att om ett barn ”uppfattar sig 

själv som mobbad så måste man ju utgå från det” (Intervjuperson, 6). ”Hur barnet själv 

upplever det eller vågar uppleva det” (Intervjuperson, 3). Några av föräldrarna specificerade 

även vad den individuella upplevelsen skulle bestå av. De vägde in att handlingen skulle 

upplevas som kränkande men några la även till ytterligare beskrivningar. De beskrev det 

som: ”en kränkning eller ett påhopp” (Intervjuperson, 1) eller ”kränkande… att det känns 

dåligt på något vis” (Intervjuperson, 2). ”kränkt eller sårad” (Intervjuperson, 4). ”Kränkande 

särbehandling… ont uppsåt” (Intervjuperson, 5). Samma förälder menade dock att om inte 

handlingen i situationen hade ett ont uppsåt kanske den inte skulle ses som mobbning utan 

snarare ett missförstånd, vilket var något som kunde bli en gråzon i mobbningsdefinitionen. 

 

Mobbningens gråzon 

Några av föräldrarna lyfte även fram att gränsen för mobbning många gånger är hårfin vilket 

gör att definitionen av mobbning blir till viss del problematisk. Både dessa föräldrar 

reflekterade även över de mjuka världar som barn infinner sig i, i skolan. ”…man hör ganska 

mycket om de pratar om bästa kompisar. Och det kan ju tyckas ganska harmlöst men jag 

hör att det tar ganska hårt…” (Intervjuperson, 1). ”…de slutar prata med vissa och så. Det är 

i det finstilta som det händer” (Intervjuperson, 5). Denna förälder beskrev, utifrån sina egna 

barn, att det ”finstilta” kunde ske i de naturliga umgängen vissa fysiska forum bidrog med. 

Föräldern menade att när vissa grupper av barn hade ett fysiskt forum (ex. klass) blev det 

naturligt att dessa umgicks tillsammans men om en person i gruppen bytte skola eller klass 

riskerade det att uppstå situationer då den inte längre bjöds in. Med det menade föräldern 

att det fanns en risk för att det kunde uppfattas som mobbning eftersom någon blev utanför, 

trots att det kanske inte var menat som mobbning.  (Intervjuperson, 5). Samma föräldrar 
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problematiserade även vad gränsen mellan mobbning och härskarteknik går och att denna 

gräns många gånger kan vara hårfin.  

 

Trots att Intervjuperson 1 definierade mobbning som en självupplevd kränkning ansåg 

föräldern att det fanns en viss problematik med begreppet och hur man definierade 

mobbning.” Härskartekniker det finns väl alla varianter… fast det är väl en typ utav 

mobbning ändå också. Fast det kanske bara har en finare benämning.” (Intervjuperson, 1). 

Den andra föräldern menade att självupplevd mobbning i vissa fall bara var ett missförstånd 

och borde därför inte innefattas av definitionen. Föräldern menade att beteendet kunde ha 

tendenser till mobbning men inte behövde kategoriseras som det. Föräldern beskrev det 

som: ”Härskartekniker kan till viss del vara mobbning” (Intervjuperson, 5). 

 

Hur mobbning sker, vilken som är vanligast och mest skadlig 

Alla föräldrar ansåg att mobbning bland barn var något som främst skedde i grupp. Enligt 

föräldrarna användes gruppen av en eller flera individer som ett effektivt redskap eftersom 

gruppen gav ett naturligt maktövertag. Alla föräldrarna var även eniga om att mobbningen 

kunde ske i direkt och indirekt form, även om de inte specifikt utryckte det i dem termerna. 

De beskrev den fysiska mobbningen som negativa handlingar som skedde genom allt från 

slag, sparkar, knuffar till att lägga krokben. Ingen av de intervjuade trodde att fysisk 

mobbning var den vanligaste typen av mobbning som användes. En av de intervjuade 

beskrev den fysiska mobbningen som den ”synliga mobbningen” som var lättare att 

upptäcka och var därför inte en effektiv typ av mobbning (Intervjuperson, 1).  

 

Alla föräldrar nämnde även den verbala mobbning som en typ av mobbning som kunde ske 

på en fysisk plats eller via internet. Den verbala kunde vara fula ord, negativa utlåtanden 

och glåpord. Tre av föräldrarna (Intervjuperson, 1,2 & 4) ansåg att denna typ av mobbning 

var vanligast. En av dessa föräldrar menade att den verbala mobbningen gick hand i hand 

med gester som blickar och kroppsspråk (Intervjuperson, 2).  

Alla föräldrarna beskrev även den indirekta mobbningen i form av social exklusion som ett 

sätt att mobba. De menade att mobbning blev ett sorts utanförskap i den kontext som 

mobbningen sker. För att frysa ut någon var det främst kroppsspråk, blickar och gester som 

användes. En av föräldrarna beskrev dessa handlingar som ett sätt för barnet att styra ett 

annat barns handlingar genom att ”ge personen en blick så att den tystas” (Intervjuperson, 

5). Enligt tre av föräldrarna var också denna typ av mobbning vanligast (Intervjuperson, 3, 

5 & 6). 
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Hur killar och tjejer mobbas 

Enligt föräldrarna använde sig killar och tjejer av olika tillvägagångssätt i sin mobbning.  

Killar hade enligt föräldrarna ett mer direkt tillvägagångssätt i sitt sätt att mobbas. De 

föräldrar som ansåg att denna direkta form av mobbning var mer fysisk beskrev det som: 

”…möjligt att killar mer går på den fysiska biten” (Intervjuperson, 3),”ja alltså killar tänker 

jag är mer fysiska än tjejer” (Intervjuperson, 2), ”killar har lättare att ta till fysiskt på något 

sätt” (Intervjuperson, 5).  Övriga föräldrar beskrev inte denna direktheten som fysisk utan 

snarare som: ”Ja  (tror det är skillnad i hur killar och tjejer mobbar) men det känns ju så 

klassiskt att säga att killar slåss… jag tänker det här med härskartekniker att de intar det kan 

väl ibland vara vanligare… manligt liksom” (Intervjuperson, 6), ”…är lite mer rakt på i hur 

killar kan vara” (Intervjuperson, 1) och en annan förälder menade att killar inte är lika 

verbala som det motsatta könet (Intervjuperson, 4).  

 

En förälder ansåg att tjejer var mer verbala i sitt sätt att mobba, föräldern beskrev tjejers 

mobbning som: ”tjejer är mer för det verbala…fula ord” (Intervjuperson, 4). En av 

föräldrarna såg tjejers mobbning som en blandning: ”..tjejer (är) i första hand mer verbal 

men (de är) också mental” (Intervjuperson, 3). Den mentala mobbningen förklarade 

föräldern som ett aktivt sätt att frysa ut en annan person. En annan förälder beskrev det som 

att: ”tjejer gör.. de här liksom utanförskapet… tjejer har svårare att vara fler” 

(Intervjuperson, 6) eller ”tjejer är mycket att man ska vara två och två och kommer en tredje 

in så blir det jobbigt, man kan inte vara tre” (Intervjuperson, 1). Övriga föräldrar beskrev 

tjejers mobbningen på ett sätt som är mer osynligt. Det kunde vara: ”och tjejer är mer tissla 

och tassla bakom ryggen, att de kanske inte får vara med” (Intervjuperson, 2). Denna mer 

osynliga mobbningen kunde även uttrycka sig i blickar för att tysta och på så sätt kontrollera 

en annan person (Intervjuperson, 5).  

 

Mobbningens förekomst, åldersgrupper, tidsaspekten och arenor 

Föräldrarna fick frågan om hur vanligt de trodde att det var att barn mobbades i skolan. De 

fick ange i procent hur många barn de trodde upplevde mobbning under sin skolgång. Fyra 

av de sex föräldrarna svarade mellan 5% och 40% (Intervjuperson, 1,3,4 & 6). De övriga två 

svarade att de trodde att mellan 75% och 90% av barnen upplevde mobbning någon gång 

under sin skolgång (Intervjuperson, 2 & 5). På frågan gällande vilken ålder som mobbning 

sker som mest, svarade majoriteten av föräldrarna att de trodde att mobbningsfrekvensen 

är högst i tonåren/högstadiet. Det var dock en som inte angav någon specifik åldersgrupp 

utan ansåg snarare att mobbningen förkommer i lika hög frekvens hela livet 
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(Intervjuperson, 2). Intervjuperson, 1 menade att mobbningen började på mellanstadiet och 

eskalerade upp i tonåren. Intervjuperson, 4 ansåg också att mobbningen eskalerade och är 

högst i högstadiet men att den började redan i lågstadiet.  

 

Majoriteten av föräldrarna ansåg att mobbning var något som skedde över en längre tid men 

att mobbning också kunde uppstå i en situation och därför borde inte engångsföreteelser ses 

mellan fingrarna. Dessa typer av enstaka eller upprepade handlingar skedde främst i de 

blinda fläckar där vuxna inte var närvarade eller tillräckliga i antal kontra antalet barn. 

Dessa blinda fläckar var främst på skolgården och rasterna eftersom det var platser och 

arenor som mobbning fick utrymme. En av föräldrarna uttryckte denna kontextuella 

påverkan utifrån ett annat perspektiv. Föräldern menade att mobbning uppstår på platser 

där barn ofrivilligt klumpas ihop med andra barn som de inte själva valt och eftersom skolan 

inte är en arena som barnet kan lämna hur som helst bidrar detta till att mobbningen ökar 

(Intervjuperson, 1).  

 

Mobbningens orsaker 

Anledningen till mobbning var högst i tonåren var främst utifrån den identitetskris som 

uppstod då vilket var ett resultat utav samhälles förväntningar eller biologiska och 

psykologisk omognad. Föräldrarna lyfte även fram andra bidragande orsaker till att 

mobbning uppstår och fortgår. I det första perspektivet vägde föräldrarna in sociala och 

kulturella faktorer så som: Makt och status, grupptillhörighet och utanförskap, samt 

samhälls-/gruppnormer och normalisering. I det andra perspektivet vägde föräldrarna in 

deltagarnas individuella egenskaper som en påverkan på denna process. Deltagarna i 

mobbningssituationen var mobbaren, offret och övriga åskådare. 

 

Identitetskris, omognad eller förväntningar? 

Föräldrarna ansåg att mobbning var när den som var utsatt anser att den känner sig 

mobbad. Anledningen till mobbning var enligt föräldrarna ett resultat av en identitetskris 

som bidrog till en rädsla eller osäkerhet hos vissa barn. Mobbningen var därför högst i 

tonåren eftersom barn i den åldern började söka sin identitet. Här rådde det delade 

meningar mellan föräldrarna vad som orsakade denna osäkerhet. Två av föräldrarna 

påpekade den psykologiska och biologiska utveckling som barnet upplevde i den åldern som 

en orsak. En av dessa föräldrar menade att man (barnet) inte riktigt vet vem man är i den 

åldern, på grund av att man inte är fullt utvecklad (Intervjuperson, 1). Denna typ av 

identitetskris var en naturlig del av att barnets utveckling som resulterade i att man ville 
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frigöra sig från föräldrarna (Intervjuperson, 3). En av föräldrarna kombinerade denna 

biologiska och psykologiska utveckling med de krav som kommer med att barnet måste växa 

upp och bli vuxen (Intervjuperson, 5). Övriga två föräldrar menade att det främst var 

samhällets påverkan och vuxnas krav på barnet som bidrar till osäkerheten i denna ålder. 

Samhället och de vuxna har satt normer och därav kommer förväntningar på individen som 

bidrar till denna osäkerhet i just den ålder (Intervjuperson, 4 och 6).  

 

Majoriteten av föräldrarna ansåg att mobbningen och osäkerheten trappades ner när barnet 

började bli vuxen, framförallt för att individen hittade en trygghet i sin identitet. 

Anledningen till detta motiverades på olika sätt men det som var gemensamt för dessa var 

att barnet på något vis började omvärdera sina åsikter och handlingar. Två av föräldrarna 

menade att detta var ett resultat av att barnet lär sig och förstår det sociala spelet och hittar 

sin roll, tillhörighet och identitet (Intervjuperson, 1 och 6). Två av föräldrarna förklarade det 

som att barnet får ett utvecklat konsekvenstänk, ett mer vuxet tänk genom erfarenhet och 

psykologisk utveckling (Intervjuperson, 3 & 5). En av föräldrarna beskrev att detta sker 

genom nya värderingar som arbetslivet och föräldraskapet bidrar med (Intervjuperson, 4). 

 

Makt och status 

Alla föräldrar beskrev mobbningen som en typ av maktdemonstration. Att ge sig på en 

annan individ bidrog till att skapa makt för att få status eller ta position. Makten beskrevs 

som ett tillvägagångssätt att få ett övertag, antingen mellan en grupp och en individ eller i 

den egna gruppen för att dämpa den egna osäkerheten. Makten mellan en grupp och en 

individ var något som kom naturligt när flera personer allierade sig och blev en grupp. En 

förälder beskrev det som en ”makt i antalet” (Intervjuperson, 3). En annan förälder beskrev 

det som ”styrka i antalet” där makten användes som ett verktyg för att göra sig själv bättre 

och andra sämre (Intervjuperson, 4). En förälder beskrev detta verktyg som ett sätt att 

minska någon annan genom att skapa osynliga spelregler för att kontrollera en annan 

person. Kontrollen kunde ske genom blickar eller gester (Intervjuperson, 5).  
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Makten i den egna gruppen beskrev en förälder som ett tillvägagångssätt för att få pondus 

(Intervjuperson, 6). Enligt en förälder uppstod denna makt genom att en person hävdade 

sig (Intervjuperson, 2). En annan förälder beskrev det ytterligare att det inom en grupp 

redan existerar hierarkier och tilldelade roller som erhålls genom maktspel mellan barnen. 

Genom att förminska andra kunde man på så sätt ta position i den egna gruppen, vilket 

enligt denna förälder var en naturlig del av gruppens dynamik. ”I varje grupp tror jag att det 

finns en person som är mer eller mindre lägst i rang.. att det är någon som är den här 

hackkycklingen” (Intervjuperson, 1). Denna typ av maktdemonstration menade föräldrarna 

grundade sig i en dålig självkänsla hos barnet. Denna dåliga självkänsla grundade sig 

antingen i barnets personlighet och personligheten kunde i sin tur vara påverkad av 

hemförhållanden, fostrat eller biologiska faktorer. 

 

Tillhörighet och utanförskap 

Anledningen till mobbning ansåg föräldrarna också låg i grupptillhörighet, identitet och 

risken för utanförskapet. Tillhörigheten till gruppen ansåg några av föräldrarna kunde bidra 

till att mobbning uppstod. Sammanhanget och tryggheten, som grupptillhörigheten, 

menade föräldrarna uppstod när barn började dela upp sig i gruppen och söka sig till sina 

(Intervjuperson, 6).  En av föräldrarna förklarade  att ”söka sig till sina” var på grund av den 

trygghet som likasinnade bidrog med (Intervjuperson, 1). En förälder beskrev denna 

grupptillhörighet som en samhörighet där gruppen enade flera individer. Tillhörigheten var 

ett behov av att skapa identitet som grupp. Föräldern förklarade det ytterligare som att 

genom att trycka till någon annan så skapas gruppidentiteten. Identiteten bidrog både till 

gruppens identitet men även till individens (Intervjuperson, 5). 

 

Dock var rädslan att hamna utanför den mest drivande faktorn som föräldrarna ansåg var 

anledningen till att barn kanske mobbade, ibland även emot sin vilja. Det kunde vara en 

eller flera personer som tog till mobbning för att inte hamna utanför gruppen. En förälder 

menade att en del barn kanske till och med mobbar emot sin vilja, vilket gör att mobbning 

uppstår eller fortgår, där drivkraften till handlandet är rädslan att hamna utanför 

(Intervjuperson, 1 & 6). Rädslan att kliva ur gruppen eller säga ifrån i en mobbningssituation 

(Intervjuperson, 4).  En förälder menade att barn lätt dras med i mobbning på grund av 

rädslan för konsekvenserna av vad ett utanförskap bidrar med. Vidare menade föräldern att 

detta utanförskap kan bli en drivkraft för en person som redan är utstött att använda samma 

metod på en annat barn för att på så sätt återfå tillhörighet (Intervjuperson, 2).  
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Samhällsnormer, gruppnormer och normalisering 

Fyra av föräldrarna ansåg att en mobbningssituation kan uppstå på grund av att någon på 

något vis avviker från normen (Intervjuperson, 1, 3, 4 & 5). En av dessa föräldrar menade 

att gruppen söker ut någon som avviker från gruppens norm och mobbar den för att 

förstärka den egna gruppidentiteten (Intervjuperson, 5). Normer enligt föräldrarna var allt 

från samhällets förväntningar på barnet till gruppens förväntningar. Dock behövde inte 

alltid en avvikelse från normen vara en anledning till mobbning, det kunde också vara rena 

tillfälligheter. Trots det ansåg några av föräldrarna att normavvikelser kunde vara en 

bidragande faktor till att en person utsätts för mobbning. En förälder menade att om ett 

barn har bestämt sig för att mobba ett annat barn kommer det att ske oavsett om barnet 

avviker från antingen samhälls- eller gruppnormen (Intervjuperson, 2). 

 

Samhällsnormen kunde vara de förväntningar som det övriga samhället hade på barnet. 

Gruppen bestod enligt föräldrarna utav likasinnade personer som sökte sig till varandra för 

att skapa tillhörighet och identitet. Gruppens normer baserades enligt en förälder på 

individens bakgrund, där barn med liknande uppväxt automatiskt sökte sig till varandra 

(Intervjuperson, 1). Avvikelse från normen kunde enligt föräldrarna vara fysiskt utseende, 

kläder, tal eller bara något som avvek från en satt norm. Denna norm kunde vara satt av 

gruppen själv eller av den samhällsnorm som rådde (Intervjuperson, 1, 2, 3, 4, 5 & 6). Även 

hur killar och tjejer mobbade kunde kopplas till samhälls- och gruppnormer. Anledningen 

till varför tjejer och killar använder olika tillvägagångssätt var främst utifrån hur dessa 

könsnormer förkroppsligats i barnet. En förälder förklarade det som att barnet formas 

utifrån vad den lär sig. Vikten av att inte sticka ut från normen bland de som var lika, i detta 

fall samma kön, gjorde att man som barn anpassar sig. Samhällsnormen skapade dessa 

förväntningar på barnet som i sin tur formade barnets agerande även i 

mobbningssituationer (Intervjuperson, 1).  

 

Det var inte vara samhällets förväntningar i stort som påverkade barnen utan även vuxna 

runt omkring (Intervjuperson, 6). Detta var även någonting som de vägde in när de belyste 

mobbning ur ett genusperspektiv. En av föräldrarna beskrev det både som vuxnas påverkan 

på barnet som en jämställdhetsfråga där killar och tjejer förväntas vara olika. Vilket i sin tur 

skapar  barnens olika beteenden (Intervjuperson, 4).  En förälder beskrev dessa 

förväntningar som ”det är nog bara gamla könsroller (som finns kvar)” (Intervjuperson, 3). 

En annan förälder menade att killar och tjejer mobbar olika på grund av hur de fostras och 

vad som förväntas av dem. Killar förväntas enligt föräldern vara mer framåt och tjejer 
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förväntas vara artiga och trevliga. Samma förälder menade därför att mobbningen bara 

antog en annan form beroende på hur man förväntas vara som tjej eller kille 

(Intervjuperson, 5).  

 

Mobbning kunde enligt en förälder både ske utifrån att personen avvek från könsnormen 

eller på grund av att man var för nära könsnormen. Här lyfte även en av föräldrarna fram 

den mobbning som var ett resultat av avundsjuka på grund av att någon kanske låg för nära 

normen i utseende, betyg etc (Intervjuperson, 6). Att mobbning i vissa situationer inte 

ansågs som mobbning av deltagarna var enligt några av föräldrarna på grund av att de 

handlingar som utfördes hade normaliserats i sin kontext (Intervjuperson, 2 & 4). Detta 

beskrev föräldrarna främst utifrån ett genusperspektiv. En förälder nämnde jargongen som 

kan uppstå bland killar i ett hockeylag, där ett visst agerande blir accepterat på grund av att 

”killar bara är så” (Intervjuperson, 2). En av föräldrarna beskrev det som ”Jag tror tyvärr att 

det blir på något vis accepterat… lite mer att killar kanske ses mellan fingrarna för att.. aa de 

är ju killar liksom” (Intervjuperson, 4).  

 

Mobbarens personlighet 

Anledningen till att någon mobbar beskrevs av alla föräldrar som ett resultat av en 

osäkerhet. Denna persons osäkerhet kunde sedan bottna i olika orsaker. Några av 

föräldrarna vägde in de miljöfaktorer främst uppväxtförhållanden. Uppväxten i detta fall 

syftade på de uppväxtförhållanden och hemklimat som barnet utsätts för. Enligt dessa  

föräldrar var anledningen till att någon mobbade ett resultat av ett ”missgynnande klimat” 

(Intervjuperson, 5), oftast hemifrån. En av föräldrarna beskrev det som: ”Ett barn som växer 

upp med bra värderingar av föräldrar som älskar dem i en trygg miljö tror inte jag mobbar 

någon annan.” (Intervjuperson, 4). ”…man blir kränkt behandlad hemma [och som] man 

[då] måste få utlopp för någon annanstans. Då tar man ut det över sina klasskompisar 

(Intervjuperson, 2). 

 

Några av föräldrarna såg snarare orsaken till att man mobbar som en kombination av både 

uppväxten och barnets personlighet. En förälder beskrev det som ”…ibland är det som att 

vissa personer söker att hitta något [att mobba för]..det känns som om att det är en viss 

kategori människor som försöker hitta det här” (Intervjuperson, 1). Vidare förklarar 

föräldern att det är som en kombination av uppväxt och karaktär där personligheten gör att 

man hamnar i en roll och erfarenheten (miljön) av att alltid få samma roll skapar en viss 

personlighet och beteende. En av föräldrarna tog upp denna typ av personlighetsdrag som 
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resultatet av bristen i konsekvens-tänk som barn har i yngre ålder, vilket är ett resultat av 

att hjärnan inte är tillräckligt utvecklad. På grund av detta förstår inte barnet konsekvensen 

av sin handling (Intervjuperson, 3).  

 

Offrets personlighet 

Enligt majoriteten av föräldrarna bidrog offrets personlighet till att den kanske uppfattade 

mobbning lättare än andra (Intervjuperson, 1, 2, 3, 4, och 5). Några av föräldrarna beskrev 

det som att: ”Man är olika sårbar som personer. Vissa är skörare än andra..” (Intervjuperson, 

4). En förälder menade att en person som är lite osäker och försynt till sin personlighet till 

viss del har större risk att utsättas för mobbning (Intervjuperson, 2). Två av föräldrarna 

problematiserade dessa personligheter ytterligare och menade att dessa antingen var ett 

resultat av en medfödd personlighet eller ett fostrat beteende. Ena föräldern beskrev denna 

personlighet utifrån psykologiska termer. Förälder menade att ”den högkänsliga” 

personlighetstypen har (enligt psykologin) en förmåga att lättare uppleva och skadas av 

mobbning (Intervjuperson, 5). Orsaken till att någon blev mobbad var enligt en annan 

förälder ett resultat av att vissa barn kunde var mer lättlurad än andra barn. Här 

poängterade föräldern att genom att överföra bra värderingar genom fostran blir barnet 

mindre sårbara för dessa typer av situationer (Intervjuperson, 1). 

 

Åskådarnas personlighet 

Alla föräldrarna ansåg att den som stod med i en mobbningssituation bidrog lika mycket till 

mobbning om den inte ingrep på något sätt i situationen. Dock uttryckte föräldrarna 

problematiken med riskerna som kan uppstå av att kliva in fysiskt som åskådare. En av 

föräldrarna beskrev civilkuragets problematik som: ”Låter du ditt barn gå in och ta smällen 

för någon annan [med risken] att hamna i samma situation ?” (Intervjuperson, 1). 

Anledningen till att en person vågar kliva in eller inte kliva in i en mobbningssituation 

grundade sig i olika orsaker enligt föräldrarna. Några av föräldrarna ansåg att anledningen 

till att ett barn vågade kliva in eller stå på sig grundade sig till viss del i barnets personlighet 

men även i barnets uppväxt. En förälder menade att en del barn var starkare i sig själva och 

hade en naturlig grundtrygghet som var kopplad till en medfödd personlighet. Dock var 

denna styrka en kombination av personligheten och uppväxten (stödet hemifrån) som 

tillsammans bidrog till ett barns förmåga att säga ifrån (Intervjuperson, 6). 

 

Alla föräldrarna uttryckte vikten av fostran. En förälder beskrev det som att ”stärka barnet”, 

vilket var förälderns yttersta ansvar för att bidra till att barnet vågade säga ifrån 
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(Intervjuperson, 2). En annan förälder uttryckte denna fostran som en del i förälderns 

uppgift genom att diskutera de värdegrunder som föräldrarna förväntar sig av barnet om de 

ser mobbning (Intervjuperson, 1). En förälder beskrev anledningen till att ett barn vågar gå 

in i en mobbningssituation ligger i att barnet går på sin magkänsla att något inte är okej 

(Intervjuperson, 5). Några föräldrar beskrev denna typ av fostran som en pågående 

kommunikation mellan barnet och föräldern där kommunikationen var en av de viktigaste 

kopplingar som en förälder har till sitt barn där kommunikationen blev ett sätt att förmedla 

förälderns värderingar till barnet (Intervjuperson, 6).  
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Analys 

I analysen kommer föräldrarnas svar att sättas i relation till den tidigare forskningen om 

mobbning.  

 

Föräldrars förståelse och forskningen  

Utifrån föräldrarnas svar valde jag att analysera deras uppfattning och förståelse i relation 

till det forskningsperspektiv som inkluderar kontext och sociala grupprocesser. Därför 

använde jag mig av samma frågor som detta forskningsperspektiv använder sig av, dessa är: 

”vem definierar vad som är mobbning?; vad är mobbning och hur går den till?; var går 

gränsen mellan kränkande handling och mobbning?” (Frånberg & Wrethander s. 28). För 

att avgränsa studien valde jag att undersöka föräldrars förståelse för mobbning som en 

social process i en grupp. 

 

Vem definierar vad som är mobbning? 

Enligt forskningen definieras mobbning som en asymmetrisk trakasseri-relation som har till 

syfte att utesluta en individ. Mobbning definieras som handlingar som är riktade mot 

enskilda personer, som är tidsmässigt obegränsade och som upprepas. Mobbaren och offret 

anses vara jämlika i sina förmågor men denna relationen kan också vara hierarkisk 

förekommande (Eriksson, 2002). Mobbning är enligt föräldrarna något som endast kan 

definieras av den utsatte oavsett vad som sker i situationen. Ytterligare några föräldrar 

utvecklar denna definition som en ”självupplevd kränkning”. Den typ av definition som 

föräldrarna liknar inte forskningens beskrivning. Föräldrars definition är på ett sätt mer 

heltäckande eftersom de till skillnad från forskningen inte anser att definitionen ska 

innehålla vissa premisser. Istället blir mobbningen situationell där det är individen själv 

som definierade vad som är mobbning snarare än utomstående observatörer. Den 

mobbningsforskning som inkluderar kontext och sociala grupprocesser, menar att denna 

typ av ”självupplevda” definitionen måste förstås i kontrast till vad definitionen ”att vara 

mobbad” medför för barnet. Risken med att klassificeras och benämnas som mobbad kan 

enligt forskningen bidra till stigmatisering vilket gör att mobbningen fortsätter eller till och 

med kan öka (Hallberg, 2016; Wrethander Bliding, 2007).  

 

Vad är mobbning och hur går den till? 

Enligt forskningen är den vanligaste typen av mobbning verbal, i form av negativa och 

nedsättande ord där syftet är att utesluta någon (Offrey & Rinaldi, 2014). Hälften av 

föräldrarna tror att den verbala mobbningen i form av negativa uttalanden är den vanligaste 
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mobbningsmetoden medan den andra hälften anser att det är den sociala exklusionen i form 

av gester, blickar eller kroppsspråk som är vanligast. Trots att mobbnings-statistiken visar 

på att det är den verbala mobbningen som är högst visar föräldrarnas delade meningar på 

den problematik som också forskningen tar upp kring de data som tidigare forskning har 

samlat in. Forskningen som inkluderar kontext och sociala grupprocesser menar att de data 

som har samlats in måste sättas i perspektiv till mörkertalet. Vilket betyder att statistiken 

på den verbala mobbning troligtvis har högre förekomst på grund av att den är enklare att 

mäta och där den sociala exklusionen är mer osynlig och på så sätt inte kommer med i 

statistiken (Frånberg & Wrethander, 2011; Hallberg, 2016).  

 

Mobbning utifrån sin definition är upprepade handlingar som sker över tid (Eriksson, 

2002). Forskningen som inkluderar kontext och sociala grupprocesser i en 

mobbningssituation problematiserar de enstaka handlingar och hur dessa bör definieras, 

eftersom även enstaka handlingar kan bli kränkande och skadliga för individen (Frånberg & 

Wrethander, 2011; Wrethander Bliding, 2007). Föräldrarna anser inte att tidsbegreppet är 

definierande för mobbning. De håller dock med om att mobbning troligtvis håller på en 

längre tid men eftersom de menar att mobbning uppstår i en situation måste beteendet 

korrigeras tidigt, så att inte mobbningen eskalerar. Denna eskalering menar majoriteten av 

föräldrarna har störst risk att uppstå i de ”blinda fläckar” som finns i skolan, där lärarna inte 

har insyn. Enligt forskningen anses de kontextuella faktorer som blinda fläckar bli en 

maktkälla för de barn som väljer att utnyttja dem (Björk, 1999). Dock uttryckte inte 

föräldrarna dessa blinda fläckar som en källa till makt utan snarare som en arena där vuxnas 

bristande korrigering möjliggör för mobbning att uppstå. Trots att en av föräldrarna menar 

att mobbningen får större utrymme på rasterna anser föräldern inte att lösningen ligger i 

fler lärare: ”Jag tror liksom inte botemedlet mot mobbning är att ha fler lärare ute på 

rasterna… barnen borde i alla fall tycka om varandra och förstå varandras värde” 

(Intervjuperson, 4).  

 

Studier har visat att förekomsten av hur många som någon gång upplevt mobbning är 

alltifrån 5 till 60% (Hallberg, 2016). Utifrån dessa siffror underskattar majoriteten av de 

tillfrågade föräldrarna förekomsten av mobbning till 5-40%. Att föräldrarna underskattar 

mobbning är vanligt enligt tidigare forskning (Offrey & Rinaldi, 2014). Forskningsstudien 

om mobbningsförekomsten måste förstås utifrån det mörkertal som finns i dessa studier. 

Orsakerna till dessa mörkertal menar forskningen som inkluderar kontext och sociala 

grupprocesser måste förstås utifrån fler faktorer för att förekomsten av mobbning ska 
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skattas högre av både forskningen och föräldrarna. Genom att väga in faktorer som barns 

relationsarbete i skolan och vilka kamratkulturer som barnen måste förstå och förhålla sig 

till dessa relationer blir inte mobbning avskalad till en isolerad händelse med vissa 

närvarande personligheter. Utan kan istället ses som ett fenomen som kan ske i varje social 

interaktion till följd av ett relationsarbete. Där mobbning i sin kontext blir logiskt i sitt 

sammanhand (Hägglund, 1996) och kan förstås som ett ordningsverktyg snarare än som ett 

resultat av ett personlighetsdrag (Wrethander Bliding, 2007). 

 

Mobbning som en social process i en grupp 

Mobbning enligt forskningen är något som främst sker i grupp (Hallberg, 2016). Ett faktum 

som delas av alla föräldrar.  Forskning om mobbning som en social process i en grupp ser 

mobbning som ett resultat av ett relationsarbete som sker genom inneslutande och 

uteslutande handlingar. Där barn måste förhålla sig till och förstå de normer och 

kamratkulturer som råder i skolan. Utifrån detta perspektiv kan mobbning uppstå oavsett 

vilken personlighetstyp eller vilket beteende som är närvarande. Detta medför att gränsen 

inte blir lika självklar mellan mobbning i form av uteslutning, eller barnens relationsarbete, 

som innefattas av inneslutande och uteslutande handlingar (Wrethander Bliding, 20o7).  

 

Föräldrarna menar att anledningen till mobbning främst är på grund av en identitetskris 

som bidrar till en osäkerhet som är högst i högstadiet och som bidrar till att barnet mobbar. 

Föräldrarna menar att identitetskriserna uppstår i tonåren på grund av samhällets och 

vuxnas förväntningar eller psykologiska och biologiska faktorer. Dessa faktorer gör att 

barnen leds till vissa handlingar. Utifrån detta perspektiv ses barnen som passiva snarare 

än aktiva medskapare av sitt eget liv (Halldén, 2007). Mobbning ses då mer som en isolerad 

händelse under en viss period, vilken skulle kunna förklara till varför majoriteten av 

föräldrarna underskattar förekomsten av mobbning. Den förälder som dock tar upp gruppen 

och gruppens relationsprocesser belyser denna grupprocess ur ett mer individ och 

gruppsykologiskt perspektiv. Där hierarkiska grupprocessen och de tilldelade grupproller 

som ledare eller hackkyckling är en del av barnets vardag. Dessa grupproller menar 

föräldern är ett resultat av att vissa personlighetstyper lättare antar vissa roller.  

(Intervjuperson, 1). 

 

Forskningen väger också in denna osäkerhet som en anledning till mobbning men där 

osäkerheten grundar sig i den konstanta relationsprocessen där tillhörigheten inte är given 

(Wrethander Bliding, 2007). Enligt föräldrarna bottnar denna osäkerhet i antingen 
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samhället och de vuxnas förväntningar på barnet, omogenhet hos barnet själv eller en 

kombination av båda. Enligt forskningen är mobbningen högst i mellanstadiet och trappas 

sedan av. Förklaringen till detta är att samhällets normer och värderingar får en större 

påverkan på barnets normer och värderingar (Hallberg, 2016; Wrethander Bliding, 2007). 

Alla föräldrarna menade likasom forskningen att mobbningen avtappas på grund av att 

barnet på något vis omvärderar sina åsikter. Dock grundar sig dessa omvärderingar inte i 

samhällsnormernas påverkan utan snarare i antingen att barnet lär sig det sociala spelet och 

på så sätt hittar sin identitet, att barnet utvecklas i sitt konsekvenstänk eller att barnet blir 

vuxet genom livserfarenhet och mognad. 

 

Att göra allt för att inte hamna utanför 

Alla föräldrar menar att mobbning kan vara ett resultat av att ett barn inte ville hamna 

utanför och använder sig av gruppen för att försäkra sig om detta. Att inte få tillhöra en 

grupp är enligt forskningen ett socialt straff som har en stor påverkan på individen 

(Hallberg, 2016). Den fundamentala anledningen till att någon mobbar ligger enligt 

föräldrarna i barnets dåliga självkänsla, som i sin tur bottnade i barnets hemförhållanden 

eller personlighet utifrån miljö eller biologiska faktorer. Mobbningen blir då ett sätt att 

dämpa den egna osäkerhet som barnet kände.  

 

Enligt forskningen som studerar mobbning utifrån grupprocesser förklaras inte denna 

osäkerhet utifrån individuella egenskaper utan snarare utifrån ett ständigt relationsarbete 

(Horton et al, 2015). Relationsarbetet medför inneslutande och uteslutande praktiken vilket 

innebär att tillhörigheten inte är statisk utan snarare dynamisk. Något som bidrar till en 

osäkerhet hos barnet. Genom att lära sig de sociala koderna som omfattar kamratkulturen 

lär sig barnet vilka premisser som krävs för att få tillhöra gruppen. Mobbning blir då ett 

verktyg som används för att visa på vad som är och inte är acceptabelt i den egna 

kamratgruppen vilket medför ett lärande för barnet (Hallberg, 2016; Wrethander Bliding, 

2007). Mobbning kan ses som ett mycket verksamt tillvägagångssätt för bekräftelse av 

tillhörighet till övriga gruppen (Björk, 1999).  

Föräldrarna förklarar mobbning som ett sätt att bekräfta sin egen identitet och tillhörighet 

till övriga gruppen. Dock ses mobbning främst som ett sätt att dämpa den egna osäkerhet 

än som ett lärandeverktyg eller som ett resultat av ett lärande i barns relationsarbete.  
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Tryggheten av tillhörigheten genom att följa normen 

Enligt föräldrarna är tillhörigheten till gruppen viktig eftersom gruppen inger trygghet och 

identitet. Denna tillhörighet grundar sig enligt föräldrarna i att gruppen följer liknande 

normer och att de som avviker från antingen gruppens eller samhällets normer riskerar att 

hamna utanför. Främst är det gruppens normer som föräldrarna påpekar. Normerna kan 

enligt två av föräldrarna vara baserade på liknande beteende, som ett resultat av barnets 

fostran. Vilket gör att barnet söker sig till de grupper med liknande normer som barnet själv 

kan relatera till (Intervjuperson, 1 & 6).  

 

Föräldrarna väger också in normer, utifrån samhälls- och gruppnormer, som anledningar 

till att vissa personer söker sig till varandra och till varför vissa hamnade utanför. 

Föräldrarna anser att gruppen själv kan skapa dessa normer och regler beroende på 

situation eller baserat på samhällsnormer. Där den främsta anledningen till att barnet 

behöver gruppen av likasinnade barn och att de ger vika för samhälls eller gruppnormer 

ligger i osäkra barn som använde gruppen som ett verktyg för att dölja sin egen osäkerhet.  

Barnet blir utifrån detta perspektiv till viss del en passiv mottagare av de satta normer som 

råder utifrån det beteende som fostrats in i barnet eller den personlighet som barnet har 

medfött (Wrethander Bliding, 2007). Enligt forskningen kräver gemenskapen till gruppen 

att barnet har kunskap om de sociala koder och den kamratkultur som råder. 

Grupptillhörigheten är enligt forskningen baserad på att medlemmarna håller sig till samma 

värderingar och att lojaliteten till gruppen efterlevs av alla. Gruppens normer är alltså inte 

först och främst baserade på samhällets normer utan snarare på de regler som gruppen 

själva sätter (Frånberg & Wrethander, 2011).  

 

Enligt perspektivet på mobbning som inkluderar kontext och sociala grupprocesser ses 

barnen som aktiva medaktörer som konstruerar regler och kamratkulturer i deras sociala 

sammanhang. En av föräldrarna väger in denna typ utav regler som barnet kunde hitta på 

för att styra andra barn (Intervjuperson, 5). Dock grundar föräldern dessa antaganden på 

att det finns vissa typer personligheter som har dessa tendenser istället för en mer generell 

bild utav ett pågående relationsarbete.  

 

Föräldrarna förklarar tjejer och killars olika sätt att mobba utifrån normer, både i normer 

som samhället skapat och normer som har fostrats in i barnet och att utifrån detta tar sig 

mobbningen olika uttryck. Detta är i linje med forskningen som ser mobbning utifrån ett 

genusperspektiv (Frånberg & Wrethander, 2011). Orsaken till att mobbningen tar olika 
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uttryck hos tjejer och killar är främst normförväntningar. Normförväntningar utifrån 

genusnormer kan både vara när personen avviker från normen men även när den ligger för 

nära normen (Ambjörnsson 2003). Endast en av föräldrarna problematiserar denna typ av 

att ”ligga för nära normen” som en orsak till att mobbning uppstår (Intervjuperson, 6). 

Majoriteten av föräldrarna menar att anledningen till att mobbning uppstår är att offret på 

något sätt avviker från den satta normen. Något som mobbningsforskningen håller med om 

(Frånberg & Wrethander, 2011). Dock kan inte endast detta perspektiv vara grund till hela 

förklaringen utan forskningen menar att man måste väga in de relationsprocesser inom vilka 

den sociala kontexten som normen innefattas av (Horton et al, 2016).  

 

Genom att inte väga in dessa relationsprocesser blir föräldrarna förståelse för att en 

mobbningssituationen uppstår utifrån ett mer avståndstagande perspektiv. Där mobbning 

uppstår på grund av vissa barns normavvikelse och att dessa avvikelser är ett resultat av 

personlighet utifrån egenskaper, normförväntningar eller fostran. Det finns alltså en distans 

till mobbningsfenomenet, vilket till viss del blir problematiskt eftersom det riskerar att 

föräldrarna underskattar att mobbning faktiskt kan ske i alla relationsprocesser som barnet 

stöter på (Björk, 1999; Wrethander Bliding, 2007). Majoriteten av föräldrarna i denna studie 

underskattar förekomsten av mobbning. Något som forskningen också visar på inte är 

ovanligt (Offrey & Rinaldi, 2014). 

 

Inneslutande och uteslutande handlingar en naturlig del i ett relationsarbete 

Enligt forskningen använder sig barnet av olika handlingar för att skapa gemenskap med 

den övriga gruppen och för att utesluta vissa personer. Dessa är skvaller, förtal, att retas och 

förlöjliga (Wrethander Bliding, 2007). Föräldrarna nämner också dessa tillvägagångssätt 

när de beskriver hur mobbning kan gå till. Detta är dock inte något som de förklarar som en 

naturlig process i en grupps sätt att skapa tillhörighet. Istället förklaras dessa 

tillvägagångssätt som enbart kränkande och mobbning ses mer som en isolerad händelse. I 

dessa händelser och situationer är det enligt föräldrarna osäkerheten som bidrar till att barn 

orsakar en enskild individs utanförskap.  

 

Att retas eller skoja över gränsen menar föräldrarna är en balansgång eftersom det kan 

uppfattas olika av olika barn beroende på deras personlighet. Enligt forskningen om 

mobbning som en grupprocess är retande en del i gruppdynamiken för att skapa gemenskap 

medan förlöjligande bara är destruktivt (Frånberg & Wrethander, 2011). Detta var inte något 

som uttrycktes direkt av någon förälder. Den förälder som tar med gruppdynamiken och 
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gruppens roller ser inte detta som en aktiv process, utan snarare en passiv process där 

rollerna tilldelas barnet utifrån barnets personlighet. En personlighet som är både medfödd 

och formad (Intervjuperson, 1) 

 

Var går gränsen mellan kränkande handling och mobbning? 

Forskningen lyfter fram den gråzon i relationsarbetet som existerar i mobbning där vissa 

barn inte ses mobbade eftersom de inte är aktivt uttalade som ogillade av sina kamrater men 

trots det ändå hamnar utanför (Wrethander Bliding, 2007). Detta är även något som två av 

de tillfrågade föräldrarna reflekterar över. De beskriver det som de mjuka världar som 

barnen infinner sig i, i skolan. Den första föräldern som även definierar mobbning som en 

självupplevd kränkning beskriver att denna typ av utanförskap kan ske i situationer där man 

ska välja bästa kompisar. ”…man hör ganska mycket om de prata om bästa kompisar. Och 

det kan ju tyckas ganska harmlöst men jag hör att det tar ganska hårt…” (Intervjuperson, 1).  

Enligt forskningen är just bästa kompisen och identiteten av att ha en bästa kompis något 

som bidrar med trygghet eftersom det i dessa relationer finns vissa förpliktelser gentemot 

den andre. Att inte ha en bästa kompis bidrar till en sårbarhet och risk för utanförskap 

(Wrethander Bliding, 2007).  

 

Vidare beskriver den andra föräldern att tillhörigheten kan förändras till ett utanförskap när 

vissa umgängen inte blir naturliga längre. Situationer då en person byter skola tex. Det 

behöver alltså inte vara en uttalad mobbning men fortfarande resulterade i ett utanförskap. 

”…de slutar prata med vissa och så. Det är i det finstilta som det händer” (Intervjuperson, 

5). Föräldern menar att det blir ett normalt beteende men att det kanske inte är helt korrekt 

och att mobbnings begreppet här till viss del är begränsat. Båda föräldrarna anser ändå att 

ett utanförskap är mobbning eftersom det kan uppfattas av mottagaren som mobbning. 

Tidigare forskning på mobbning menar att barnet måste vara uttalat ogillat av sina kamrater 

för att det ska räknas som mobbning, vilket blir problematiskt eftersom resultatet av 

handlingarna som utförs resulterar i utfrysning och utanförskap (Wrethander Bliding, 

2007).  

 

De ovanstående åsikter som föräldrarna förmedlade är händelser som deras egna barn hade 

berättat om för dem. Deras förståelse är alltså inte grundad i vetenskaplig fakta utan snarare 

utifrån en kommunikation som de hade haft med sina egna barn. Vikten av kommunikation 

mellan barn och förälder har visat sig vara avgörande i situationer där barnet är utsatt för 

mobbning (Offrey & Rinaldi, 2014). Men denna typ av kommunikation är minst lika viktig 
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för att föräldrarna ska få en inblick i den relationsprocess som barn möter i skolan 

(Wrethander Bliding, 2007). 

 

Sammanfattande diskussion 

Föräldrarna har god kunskap i hur mobbning kan ta sig uttryck och var den kan ske. De har 

också god förståelse för att normer och normförväntningar kan påverka både att barn 

mobbas men också hur de mobbar. Denna förståelse visar de när de förklarade hur och 

varför killar och tjejer mobbas då de baserar sina svar på samhällsförväntningar, fostran och 

gamla genusmönster som lever kvar. Föräldrarna visar på kunskap om att mobbning sker i 

grupp och att anledningen till att mobbningen fortgår ligger i en osäkerhet hos deltagarna. 

Dessa grundar föräldrarna inte i barns relationsarbete utan snarare i barnets personliga 

egenskaper eller samhällets förväntningar. Föräldrarna tror inte heller att mobbningen är 

högst i mellanstadiet, något som forskning faktiskt visar (Hallberg, 2016; Offrey & Rinaldi, 

2014). 

 

Ett individ och grupp-psykologiskt perspektiv 

Det gick inte att undgå att föräldrarna vägde in det individ- och grupp-psykologiska 

perspektivet i sina svar. Bland annat på frågan varför barn utsätter eller utsätts för mer 

mobbning i en viss ålder. Orsaken menar några av dem är utifrån den osäkerhet som barn 

upplever i den åldern. Där denna osäkerhet kopplas till individens biologiska och 

psykologiska utveckling (Intervjuperson, 1 & 3). Föräldrarna beskriver makt som en taktik 

som barn använder för att bli kvitt denna osäkerhet. Att barn använder makt på detta sätt 

är enligt föräldrarna ett personlighetsdrag som går att härleda till fostran, hemförhållanden 

och psykologisk mognad. 

 

Alla föräldrar anser inte att all anledning till mobbning i alla situationer behöver vara bundet 

till en personlighet utan de vävde in flera faktorer för att beskriva deras förståelse utav hur 

mobbning uppstår och fortgår. Trots att alla svar som föräldrarna ger inte grundade sig i 

endast psykologiska faktorer är detta perspektiv något som genomsyrade många av deras 

svar. Utifrån analysen kunde jag utröna ord som föräldrarna använde kopplat till ett mer 

individcentrerad perspektiv. Detta var ord som:”olika sårbara som personer” 

(Intervjuperson, 4), ”skillnad utvecklingsmässigt” (Intervjuperson, 1), ”svag person” 

(Intervjuperson, 6), ”olika sorts karaktärer” (Intervjuperson, 2),”projicering” 

(Intervjuperson, 5) eller ”icke utvecklat konsekvenstänkt” (Intervjuperson, 3). Utifrån 

föräldrarnas språkbruk går det att se att föräldrarna till viss del är färgade av ett mer individ- 
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och grupp-psykologskt perspektiv där personliga attributet och egenskaper används som 

förklaringsmodeller. Psykologin har länge haft en dominans på området och därför är 

föräldrarnas svar i vilket de använder detta språkbruk inte något konstigt, snarare 

förväntade jag mig att föräldrarna skulle använda sig mer av dessa typer av 

förklaringsmodeller. Forskningen menar att risken med detta typ av perspektiv bidrar till 

endast symptom-baserade åtgärder istället för att väga in det sociala och kulturella 

perspektivet (Frånberg & Wrethander, 2011) 

 

Att se barnet som en kompetent medaktör 

På ett sätt skulle man kunna argumentera för att föräldrarna inte ser barnen som aktiva 

medskapare av sina egna liv. Detta bland annat för att de lyfter fram att mobbning sker när 

vuxna inte har möjlighet att korrigera och på så sätt fostra barnet. Samt att barnet är en 

produkt av samhällets förväntningar, ett fostrat beteende eller en medfödd personlighet. 

Detta perspektiv bidrar till synen att barnet är en passiv snarare än en aktiv medskapare av 

sitt eget liv. Detta perspektiv blir problematiskt eftersom forskning faktiskt visar att barn är 

kompetenta medaktörer och medskapare av sina egna liv (Halldén, 2007). 

 

Detta förtydligas när föräldrarna beskriver att det inte är förrän barnet blivit vuxet och har 

utvecklats biologiskt och formats in i samhällets normer som mobbningen kan och kommer 

att avta. Om man istället ser barnet som en aktiv aktör och medskapare av sitt eget liv i 

skolan blir perspektivet på mobbning ett annat. Barnets handlingar ses då inte endast som 

en produkt utav samhällsnormer eller personligheter utan snarare blir barnet en aktiv 

medskapare av sina egna normer och regler (Halldén, 2007). Där vissa övergripande 

samhällsnormer kan ha, men behöver inte alltid ha, en påverkan. Anledningen till 

mobbningen utifrån detta forskningsperspektiv grundar sig alltså inte i personlighet och 

egenskaper utan ses snarare som ett resultat av barns aktiva relationsarbeten för att ordna 

den sociala samvaron till övriga barn i skolan. Forskningen menar inte att detta bör 

normaliseras så att mobbningen blir en ursäkt, snarare menar forskningen att förklaringen 

ger en mer heltäckande bild av de handlingar som sker eftersom de blir logiska i sitt 

sammanhang (Hägglund, 1996). 

 

Om föräldrar börjar se barn som aktiva medskapare av sitt eget liv kan de lättare sätta sig in 

och förstå det relationsarbete deras eget barn möter i skolan. Vilket kan bli ett verktyg för 

föräldrar att förstå de situationer där det förekommer mobbning (Wrethander Bliding, 

2007). Det finns en vikt i att utöka föräldrar definition av mobbning. Främst för att motverka 
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bilden av mobbning som en isolerad händelse påverkat av vissa betingelser så som 

personlighet eller normer (Horton, 2016). Men också för att göra föräldrar mer 

uppmärksamma på situationer där mobbning kan uppstå. Situationer som förr skulle ha 

normaliserats som tex ”typiskt pojk/flickbeteende” eller ”typiska barnlekar” kan då av 

föräldrarna istället uppmärksammas som mobbning eller tendenser till mobbning. Vilket 

medför att föräldrar, som är mest kompetent på sitt eget barn, kan uppmärksamma att det 

är mobbning och utifrån det kliva in och förhindra mobbningssituationen (Wrethander 

Bliding, 2007).  
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Avslutande diskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultaten, föräldrarnas svar, metoden samt framtida forskning. 

 

Resultatdiskussion 

Föräldrarnas kunskaper om mobbning som inkluderar kontext och sociala grupprocesser 

var större än jag först trott. En anledning till detta skulle kunna vara att de intervjuade 

föräldrarna hade mer insikt i ämnet då de stött på fenomenet eftersom mobbning har visat 

sig vara högst i mellanstadiet. Det finns en konkurrensproblematik mellan skolan och 

föräldrarna där föräldrarna inte släppt in i skolan. Ingen av föräldrarna i denna studie ansåg 

att det var ett problem med deras skola och dem själva utan snarare ansåg att de hade stor 

insyn. Denna insyn som de själva upplevde kan ha haft en påverkan på deras svar om 

förekomsten av mobbning trots att min fråga riktade sig mer generellt och inte specificerat 

till deras egen skola.  

 

Föräldrarna vägde in kontextens påverkan på mobbning samt barnets behov av tillhörighet 

till den övriga gruppen. De uppfattade inte heller alla orsaker till mobbning som endast ett 

resultat av psykologiska faktorer, som tex aggressivt barn. Detta förvånade mig samtidigt 

som det ingav hopp om att dagens föräldrar inte endast väger in ett ensidigt 

mobbningsperspektiv. För att beskriva sin förståelse för fenomenet tog föräldrarna med 

faktorer som normer, makt, tillhörighet, fostran och personlighet samt samhälls/vuxnas 

förväntningar som skapar osäkra individer. Dock kan de behöva ytterligare kunskap om 

sociala grupprocesser som innefattas av barnens relationsarbete och de sociala koder och 

kamratkulturer som existerar i skolan. Detta skulle ge ett perspektiv på att mobbning kan 

ske i alla sociala interaktioner, vilket jag tror skulle medföra att föräldrar skulle ha en högre 

skattning av förekomsten av mobbning. 

 

Föräldrars intervjusvar utifrån bakgrundsinformation 

Alla föräldrar var i medelåldern och hade eftergymnasiala studier. Utifrån min analys antog 

jag att det troligtvis var föräldrarnas nuvarande yrkesroll som hade haft mest påverkan på 

deras svar. Alla föräldrar utom en hade en viss samordnar- eller ledarroll på sitt jobb. Detta 

typ av ansvar borde inneburit att föräldern hade en viss förståelse för grupprocesser, 

antingen genom egen erfarenhet eller att yrkesrollen inneburit viss utbildning. Denna typ 

av lärande, antingen genom utbildning eller egna erfarenheter, kan därför ha haft påverkan 

på de svar som föräldrarna angett.  
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Forskningsstudier visar att mobbning har en förekomst på upp till 60% och där det ofta 

förekommer ett stort mörkertal. Utifrån dessa siffror hade fyra av föräldrarna en 

underskattning av mobbning och två av föräldrarna (Intervjuperson,  2 & 5) en 

överskattning på mobbning. Gemensamt för de två som hade en överskattning av mobbning 

var att de båda hade studerat eftergymnasiala kurser inom humanvetenskap och psykologi, 

vilket skulle ha kunnat haft en påverkan på deras svar om förekomsten av mobbning. I 

övriga intervjufrågor visade inte dessa föräldrar på utmärkande skillnader i svar än övriga 

föräldrar. 

 

En teori som jag själv har haft var att om föräldern hade barn som var äldre än 

mellanstadieålder skulle anta att förekomsten av mobbning var högre än de andra 

föräldrarna eftersom forskning har visat att mobbning är högst i mellanstadiet. Vilket borde 

medfört att föräldern kanske stött på det tidigare med de äldre barnet och därför borde haft 

en högre skattning på förekomsten av mobbning. Utifrån min analys kunde jag inte utröna 

om detta var en påverkande faktor. De två föräldrar som hade barn som var äldre än 

mellanstadieålder hade snarare en underskattning av mobbningsfrekvensen 

(Intervjuperson, 3 & 6). 

 

Metoddiskussion 

Valet av halvstrukturerade intervjuer gjorde jag utifrån möjligheten till att ställa samma 

frågor till alla deltagare samt att strukturen hjälpte mig som relativt oerfaren intervjuare att 

hålla en röd tråd i intervjun. Dock skulle jag nu i efterhand ha velat haft en aningen lösare 

struktur samt skulle jag ha ställt fler följdfrågor för att verkligen vara säker på att jag täckt 

in föräldrarnas åsikter. Det är möjligt att ännu en djupare förståelse för föräldrarnas svar 

hade varit möjlig att fånga in med en längre intervju. Trots detta anser jag att de 

intervjufrågor jag ställde till stor del täckte in det som jag ville ha svar på. 

 

På grund av tidsmässig begränsning och begränsad tillgång till föräldrar att intervjua blev 

det en ojämn fördelning mellan könen av de tillfrågade. Majoriteten av de tillfrågade var 

kvinnor och de svar jag fått i resultatet blir på ett visst sätt snedvridet. Möjligheten till att 

analysera studien utifrån en genusvinkel försvårades eftersom det inte var en jämn 

fördelning mellan de tillfrågade. Den tidsmässiga begränsningen påverkade också mitt urval 

av föräldrar från olika sociala skikt. Utifrån mitt urval av föräldrar gav deras 

bakgrundsinformation mig en uppfattning att dessa ingick i liknande socialt skikt utifrån 

utbildningsnivå och yrke. För att studien skulle fått en mer nyanserad och heltäckande 
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studie hade jag kunnat fokuserat på att få med fler sociala klasser. Den hermeneutiska 

analysen som väger in kontextuella faktorer kunde i en sådan analys mer tydligt ha visat på 

skillnader i föräldrarnas svar. Många av föräldrarnas svar liknade varandra därför tror jag 

att en studie med fler föräldrar från samma sociala skikt skulle gett liknande svarsresultat. 

Jag tror att svaren hade skiljt sig beroende på om jag hade fått med föräldrar från andra 

sociala klasser eller föräldrar med barn i låg- eller högstadiet. 

 

Alla föräldrar utom en som tillfrågades tackade ja att vara med i studien. Anledningen till 

att så få tackade nej kan till viss del varit på grund av snöbollsurvalet. De föräldrar som 

kontaktade varandra hade på ett eller annat sätt en relation till varandra, vilket kan ha varit 

en anledning till att de ställde upp. Föräldrarna själva beskrev att anledningen till att de ville 

medverka i studien var att mobbning var ett viktigt och relevant ämne både för dem själva 

och övriga samhället, vilket jag tror kan vara generellt för de flesta föräldrar.  

 

Alla föräldrarna berömde den nuvarande skolan för att vara disciplinerad och 

handlingskraftig. Tidigare skolor beskrevs i motsats, därför tror jag att om föräldrarna hade 

haft barn från andra skolor/områden hade det gett annorlunda svar. Dock vägde inte 

föräldrarna endast erfarenheten utifrån sitt eget barn skola in sina svar utan många av 

svaren beskrev dem utifrån erfarenheten från den egna barn/ungdomen.  

 

Framtida forskning  

All forskning som är gjord på mobbning ger sitt perspektiv på de faktorer som bidrar till att 

mobbning uppstår och fortgår. Det är viktigt att inte endast ha ett perspektiv för att förklara 

mobbning. Vikten utav denna typ av studier är för att få fram information som ger insikt i 

föräldrars förståelse för att dels kunna visa på att föräldrar är kompetenta aktörer i sitt barns 

liv och dels för att stärka dem ytterligare. Målet med detta är att förebygga mobbning på fler 

fronter.  

 

Självklart går det inte att ignorera att skolan och lärarna har en stor roll i detta men det är 

viktigt att inte glömma bort föräldrarna i denna process. Där föräldrarna brister i kunskap 

anser jag att samhället har en skyldighet att bistå med denna information. Så att föräldrarna, 

som har den bästa kunskapen om sina barn, får rätt information för att förstå och hjälpa 

sina barn.  
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Givet mitt resultat att föräldrar har en begränsad kunskap om mobbning som ett resultat av 

ett relationsarbete vore det kanske relevant och givande om framtida forskning både ökar 

studier om mobbning som ett resultat av en relationsprocess samt föräldrars kunskap om 

denna. Genom att bredda forskningen och på ett pedagogiskt sätt förmedla den kunskapen 

till kan de bli aktiva deltagare i att förebygga och arbeta emot mobbning.  
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Bilaga 1 

 

Informationsbrev 

UMEÅ UNIVERSITET 

Pedagogiska institutionen 

Kandidatuppsats, 15 hp 

Höstterminen 2016 

 

Hej! 

Mitt namn är Elin Helmersson och jag studerar pedagogik på Umeå universitet. Jag 

ska skriva en kandidatuppsats i pedagogik. Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen 

om föräldrars syn på mobbning, vilket kommer att innebära frågor kring definition, 

uppfattning och åsikter kring mobbning. Jag vänder mig till föräldrar som har barn i 

mellanstadiet och min förhoppning är att du vill delta. Jag söker 6-8 föräldrar som kan 

tänka sig att delta i en intervju på cirka 40 minuter. Intervjuerna är tänkta att 

genomföras under vecka 46 och 47 (14/11-27/11). Jag är flexibel i val av tid och plats så 

välj när och var det passar dig bäst. Under intervjun kommer jag att använda mig av 

ljudupptagning. Det är självklart frivilligt att delta och du kan när du vill avbryta 

studien utan att behöva berätta varför. Ditt deltagande i uppsatsen kommer att vara 

anonymt och din intervju kommer att raderas när uppsatsen är klar. Även ditt/dina 

barn och deras skola kommer att vara anonyma. Resultatet av studien är i form av en 

uppsats och kommer att presenteras via Umeå universitet och självklart har du som 

deltagit rätt till en kopia. För att ta del av en kopia så meddelar du mig via min e-

postadress nedan.  

 

Jag skulle vara mycket tacksam om du ville medverka!  

Vill du delta så kontakta mig på min epostadress eller telefonnummer och förmedla 

vilket tid och plats då du kan. Tveka inte att kontakta mig om du har några frågor! 

 

Med vänliga hälsningar 

Elin Helmersson 

Student Umeå universitet 

Pedagogiska Institutionen 

Här återfanns kontaktuppgifter.  



 

 
 

Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Före intervjun kommer jag som intervjuare att ta tiden att samtala med den 

intervjuade, genom att presentera mig samt förklara vad det är jag kommer att skriva 

om i min uppsats. Jag kommer att lyfta fram de vetenskapliga forskningsreglerna för 

att förtydliga anonymiteten samt frivilligheten i studien. Jag kommer också att ge den 

intervjuade möjlighet att ställa frågor eller om den vill att jag förklarar något som anses 

otydligt. 

 

Inledning 

Hej och tack att du vill delta i denna intervju. Är det okej att jag spelar in den här 

intervjun? 

Jag kommer att presentera några frågor och jag vill att du känner dig fri att svara och 

utveckla dina svar. Din medverkan är frivillig och om du upplever att det är något du 

inte vill svara på så säger du bara till, samma sak gäller om du vill avbryta din 

medverkan. 

 

Bakgrundsinformation om respondenten 

- Kön 

- Utbildning 

- Arbete 

- Antal barn 

- Ålder på barn 

 

Då börjar vi, ordet är ditt… 

 

”När jag säger mobbning vad är det första du tänker på då?” 

 

Mobbningsfenomenet 

* Vad anser du är mobbning? 

* Varför? 

* Vad anser du inte är mobbning? 



 

 
 

* Varför? 

* På vilka sätt tror du att mobbning kan ta uttryck? 

* På vilka sätt kan man mobbas? 

* Vilken typ av mobbning tror du är vanligast? 

* Tror du att det är någon skillnad om tjejer resp killar mobbas? 

* Varför tror du att det är så? 

* Vilket typ av mobbning tror du orsakar mest skada/men för framtiden? 

* Varför tror du att man mobbar? 

 

 

Mobbning i  skolan 

* Hur vanligt tror du det är att barn mobbas i skolan? (Ange i procent hur många barn 

som du tror upplever mobbning under sin skolgång. 

* Hur tror du en mobbningssituation uppstår? 

* Var (fysisk plats) tror du att det vanligast förekommer mobbning? 

* Varför tror du det? 

* I vilka situationer tror du att mobbning kan förekomma? 

* Varför tror du att det är så? 

* I vilken åldersgrupp tror du att det är vanligast att mobbning förekommer? 

* Varför tror du det? 

* Hur ser ett mobbningshändelseförlopp ut för dig?  

 

 Orsaker & åtgärder 

* Vad tror du är orsaken till mobbning? 

* Hos vem ligger ansvaret att förebygga mobbning anser du? 

* Varför tycker du det? 

 

* Varifrån tror du att du har fått din åsikt/syn på mobbning ifrån? 

 

 

 


