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Sammanfattning 

Mobbning är ett systematiskt maktmissbruk bland en eller flera personer. Mobbning har alltid funnits 

och kommer förmodligen alltid att finnas även om det finns metoder att förebygga mobbningen. 

Denna studie är baserad på ett 8 intervjuer av fritidshemspersonal och en lärare som arbetar med 

likabehandlingsplan där vi utgick ifrån kvalitativa intervjuer. Resultaten och analysen jämfördes med 

tidigare forskning. Syftet med denna studie var att ta reda på vad fritidshemspersonalen tycker och 

tänker kring orsakerna till att vissa elever blir mobbade och vissa andra mobbar. Vi ville även höra hur 

den som mobbar samt den som blir mobbad blir påverkad på kort och lång sikt. Vi frågade också 

fritidshemspersonalen hur de arbetar för att förhindra mobbning. Detta material jämfördes sedan med 

tidigare forskning. Det teoretiska perspektivet i denna studie är hermeneutik och feneomenologi. 

Resultaten presenteras i form av fem huvudteman: mobbning, förebyggande arbete, relationer, 

påverkan och egenskaper. Intervjupersonerna var eniga om vissa saker och andra inte, vissa hade länge 

svar än andra, kanske för att vissa var mer engagerad än andra, eller hade mer erfarenhet, i vissa svar. 

Många svar kompletterade forskning medan några svar motsades. När det gäller begreppet mobbning 

kan vi i våra svar se att fritidshemspersonalen som helhet ansåg att det var vanligare med konflikter än 

mobbning i lägre åldrar medan mobbningen bland elever ökade med elevernas ålder och med deras 

stigande medvetenheten kring sin egen utsatthet och känslor m.m. Intervjupersonerna var väl 

medvetna om hur viktigt det är att förebygga mobbning samt att skapa bra relationer med eleverna på 

fritidshemmet och under skoltid samt vara en bra förebild. Svaren vi fick kring mobbningens påverkan 

kompletterade varandra och resulterade i en helhetsbild som visade mobbningens negativa 

konsekvenser på både kort och lång sikt. Kortsiktigt kan konsekvenserna bli att en elev känner t.ex en 

klump i magen när hen går till skolan till mera långsiktiga effekter om mobbningen fortsätter så som 

nedsatt självförtroende. Intervjupersonerna hade olika åsikter kring offrets egenskaper, allt ifrån att det 

kan vara vem som helst till någon som är tuff till någon som är svag. De var tydliga med att en ökad 

vuxennärvaro minskar möjligheterna till mobbning, vilket även stöds även av den forskning vi tagit 

del av.  Vikten av att skapa konsensus på skolan när det gäller värdegrundsarbetet så att det kommer 

alla elever till godo framgick av intervjuerna.  
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Förord 

Vi som är författare på denna studie är studenter på Stockholms Universitet vid grundlärarprogrammet 

med inriktning mot arbete i fritidshem. Vi läser nu sjätte och sista terminen av vår utbildning och 

denna uppsats har varit vårt examensarbete. Vi båda känner ett starkt intresse och stort engagemang 

för mobbning och utanförskap och därför bestämde vi oss för att skriva tillsammans. 

Vi vill varmt tacka alla skolor samt alla personer som har ställt upp för att göra denna studie möjlig. Vi 

vill även tacka alla informanter som ställde upp och bidrog med värdefull information. Vi riktar också 

ett stort tack till vår handledare Camilla Rindstedt som har stöttat oss under dessa långa veckor som 

har hjälpt oss under arbetets gång. Vi vill även tacka de personer som har hjälpt oss på annat sätt, 

såsom att hitta personer att intervjua och personer som har stöttat oss mentalt, för att kunna genomföra 

denna studie. 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi var båda intresserade av två olika inriktningar inom mobbning och utanförskap då vi bestämde oss 

för att skriva om dessa två områden, det vill säga om förebyggande arbete mot mobbning och hur man 

blir påverkad av mobbning på både kort och lång sikt samt offrets egenskaper. Vi delade upp arbetet 

på följande vis. Klara och Lisa har skrivit sammanfattningen tillsammans. Lisa har skrivit inledningen. 

Lisa har skrivit om förebyggande arbete mot mobbning i tidigare forskning. Klara har skrivit om vad 

mobbning innebär, vem som blir offer samt om konsekvenser av mobbning i tidigare forskning. Både 

Klara och Lisa har skrivit tillsammans i resultat, analys och diskussiondelarna. I metoddelen, delade vi 

upp arbetet. Vi har tillsammans skrivit om etik, sedan har Klara skrivit om val av metod och Lisa 

resterande underrubriker. Vi kom överens om vad vi skulle skriva i det teoretiska arbetet och därför 

bestämde vi oss för att dela upp arbetet där, då både Lisa och Klara skrev om hermeneutik och Klara 

om fenomenologi. Lisa hade huvudansvar för språket i uppsatsen. Vi gick tillsammans på alla 

intervjuer. Lisa transkriberade tre intervjuer och Klara fem. Vi hade kommit på egna frågor till 

intervjuerna och Lisa tog största ansvaret för det. 

Inledning 

OECD (2017) beskriver att vissa elever upplever skolan som en plåga. De anser att mobbning är ett 

systematiskt maktmissbruk som är alltför vanligt förekommande och allvarligt problem i skolan. Detta 

påverkar det utsatta barnets lärande och det hindrar barnets rätt till att lära sig i en säker och trygg 

miljö utan rädsla. När man talar om relationell mobbning menar man fenomenet, socialt utanförskap 

eller exkludering, där vissa barn blir ignorerade, exkluderade från lekar och fester, avvisade av 

kompisar eller blir offer för skvaller, rykten och andra former av offentlig förnedring. Mobbning 

tenderar att förekomma under övergångsperioder i barns och tonåringars liv, när de försöker lära sig 

var de passar in, bland olika nya kompisgäng (OECD, 2017).  

För oss som ska arbeta i fritidshem är mobbning ett återkommande problem som vi behöver lära oss 

mer om och utveckla strategier att hantera. Det är viktigt att vi lär oss mer om mobbning som fenomen 

och får möjlighet att skaffa oss goda kunskaper om mobbning när vi kommer ut som fritidshemslärare. 

Detta är den främsta orsaken till att vi har genomfört denna studie.  
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Det förebyggande arbetet mot mobbning är självklart av stor vikt när man ska arbeta som 

fritidshemslärare. Med bakgrund av detta vill vi ta reda på mer om hur fritidshemspersonal förebygger 

mobbning. Vi vet redan att det finns många olika antimobbningsprogram, till exempel Friends, 

Olweus programmet, KiVa med flera. Dessa program har dock fått kritik av flera olika medier i 

Sverige. Skolverket (2011) har utvärderat en rad olika program mot mobbning. Denna utvärdering 

visar på att man inte generellt kan säga strikt ja eller nej till program mot mobbning. I samma 

utvärdering har skolverket kommit fram till att det finns delar av programmen som kan vara effektiva 

medan det samtidigt finns delar av programmen som kan ha motsatt effekt. Delar av ett program mot 

mobbning kan således enligt skolverkets utvärdering bidra till att mobbning ökar. Skolverkets 

sammanfattande slutsats av utvärderingen är att det inte räcker med att vara ansluten till ett 

antimobbningsprogram. Berörd skola kan ta inspiration från programmen men måste ha följande: 

Ett systematiskt arbete med kartläggning, utvärdering, elevers medverkan i planering och 

väl förankrade planer i enlighet med Skolverkets allmänna råd om att främja 

likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 

(Skolverket, 2011, s. 25). 

Detta är skolverkets rekommendation. Vi är dock nyfikna på vad fritidspersonal faktiskt gör i 

praktiken för att förebygga mobbning och kränkande behandling. 

Inom mobbningsforskningen finns två perspektiv. Det ena kallas individperspektiv och det ser på 

mobbning som ett problem som ligger hos individerna, den utsatta och den som utsätter. Det andra 

perspektivet kallas systemperspektiv och ser mobbning som ett systematiskt problem som kräver ett 

helhetstänk. Vi har i vår studie valt att arbeta med individperspektivet eftersom vi är nyfikna på de 

enskilda individerna. Vi har länge undrat över vad är det som gör att vissa blir utsatta för mobbning. 

Vi vill därför undersöka hur fritidspersonal tänker kring om det finns några gemensamma egenskaper 

mellan de som blir mobbade eller de som mobbar. 

Slutligen vill vi även ta reda på hur fritidspersonal tänker kring hur de som blir mobbade påverkas av 

den mobbning de utsätts för kortsiktigt och långsiktigt samt hur den som mobbas påverkas av sitt 

agerande. 

Begreppet mobbning är ett svårt begrepp att använda sig av eftersom det enligt Skolverket (2013) inte 

längre används i svensk lagstiftning. Sedan 2006 används bara begreppen kränkande behandling och 

trakasserier. Skollagen kräver att man ska motverka alla typer av kränkningar oavsett om de sker 

upprepade gånger eller bara vid enstaka tillfällen samt oavsett om de är avsiktliga eller inte 

(Skolverket, 2013). Vi har dock valt att ändå använda begreppet mobbning i vår studie eftersom 

mobbning fortfarande är ett begrepp som används inom både svensk och internationell forskning. Vi 

kommer däremot undersöka mobbning vare sig det sker vid ett tillfälle eller om det upprepas. 

Tidigare forskning 

Mobbning 

Mobbning är mellan en eller flera mobbare, den dominerande, och ett eller fler offer. Offret får då 

svårt att skydda sig mot negativa effekter från den eller de dominerande, vilket leder till en obalans i 
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interaktionen mellan offret och mobbaren. Det kan både vara synligt och osynligt (Olweus 1997). 

Mobbning har dessutom tre definierande egenskaper då den första är avsikt att skada, vilket betyder att 

mobbning har för avsikt att skada offret. Den andra är en obalans i makt då det innebär att mobbaren 

är fysiskt starkare och/eller har mer social makt än offret. Den tredje och sista egenskapen är 

upprepning då det är inriktad på särskilda barn och upprepas. I den relationella mobbning, kan man 

göra det både i en direkt och indirekt handling, då man skadar offrets rykte och relationer som att 

sprida rykten bakom ens rygg, att man lägger upp pinsamma bilder av offret antingen fysiskt eller 

elektroniskt (Evans, Fraser & Cotter, 2014; Baiden, Stewart & Fallon, 2017). Olweus (1997) skriver 

att det finns en obalans i makt, då den utsatta har svårt att försvara sig. Det finns olika typer av obalans 

i mobbning. Det kan vara att offret är fysisk och psykisk svagare än den/de som mobbar. Det kan 

också vara att det finns fler mobbare än mobbade. Olweus (1997) fortsätter med att mobbning 

uppträder ofta utan uppenbar provokation. Detta betyder att mobbning är en viss form av missbruk. 

Samtidigt är det viktigt att överväga förhållandet mellan mobbning och att retas. När det kommer till 

att retas, är det en vardaglig social interaktion i skolan på ett lekfullt sätt som ofta är återkommande 

men som i de flesta fall inte är betraktas som mobbning. Om den upprepande retning som är negativ 

och offensivt och framförallt fortsätter, trots tydliga tecken på motstånd utifrån offrets sida, 

kvalificerar det som mobbning. Det är då viktigt att kunna skilja mellan skadlig och vänligt, lekfull 

retning, även om gränsen kan vara hårfin (Olweus, 1997). 

Förebyggande insatser 

På området mobbning och utanförskap finns det väldigt mycket forskning. Vi har också noterat att det 

området är väldigt brett ur informationssynvinkel. När det gäller förebyggande och förhindrande 

insatser som skolor kan använda sig av blir forskningen betydligt mer begränsad. Några som dock har 

forskat på området är Menesini och Salmivalli (2017). Deras forskning tar bland annat upp effektiva 

sätt att förebygga mobbning. De skriver om olika sorters antimobbningsprogram som involverar hela 

skolan och menar att om man använder programmen på rätt sätt kan de vara framgångsrika. De anser 

att programmen måste vara intensiva och långvariga, och de måste genomföras med trovärdighet. Det 

är även viktigt att lärare och pedagoger tydligt kommunicerar en antimobbnings-attityd gentemot 

eleverna (Menesini & Salmivalli, 2017). 

Whitson (2015) är en annan forskare på området. Hon har skrivit en artikel där hon sammanställt enkla 

praktiska strategier man behöver ta till för att förhindra mobbning i skolan. Först menar hon att lärare 

enbart fokuserar på det som händer i klassrummet och därför missar sådant som sker till exempel i 

korridorerna eller på andra ställen utanför klassrummet. För att minska mobbarnas möjligheter att 

mobba måste skolan ha personal där eleverna befinner sig. Skolan behöver helt enkelt öka den vuxna 

närvaron nära sina elever. Detta, hävdar hon, ger eleverna mindre möjligheter att mobba varandra och 

det skapar en trygghet för utsatta elever som då vet att det alltid finns en vuxen i närheten som håller 

koll på att ingen blir utsatt för mobbning. 

Whitson (2015) tar sedan upp betydelsen av att lärare skapar relationer med sina elever. Hon menar att 

man som lärare ofta har svårt att få tiden att räcka till för att bygga relationer. Hon anser att man som 

lärare bör prioritera att till exempel bemöta alla elever varje morgon med ett leende. Att man varje dag 

kontrollerar hur de mest sårbara eleverna mår och att man verkligen lyssnar på deras svar. Hon lyfter 

fram betydelsen av att lärare tar sig den tiden för att skapa trygghet för eleven och på så sätt synliggöra 

densamma. 
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Dessutom hävdar Whitson (2015) att det kan vara svårt för en elev, som är utsatt för mobbning, att 

komma och berätta för läraren om det som hänt. Hon anser därför att när detta väl händer bör man 

belöna beteendet, att komma och berätta för läraren vad man blivit utsatt för, genom att ta anmälan på 

allvar. 

Whitson (2015) menar även att man som lärare bör motverka mobbning så fort man ser det genom att 

använda sig av tre bestämda fraser: 

1: ”Det är inte ok att säga så till någon i mitt klassrum. Är det förstått?” 

2: “Att skicka ett sådant textmeddelande om en klasskompis är oacceptabelt.” 

3: “Att lämna ett barn utanför gruppen kommer inte fungera. Låt oss fixa det här.” (Whitson, 2015, s. 

52) 

Whitson (2015) menar att dessa fraser inte är förnedrande för någon  samtidigt som de visar alla att 

den vuxna är smart, medveten om klassrums dynamiken och inte är rädd för att ingripa. När den vuxne 

agerar med dessa fraser ger denne de elever som mobbar en tydlig signal om att sådant beteende inte 

kommer att tolereras. Samtidigt som de mobbade eleverna blir försäkrade om att det finns en trygg 

plats och en pålitlig vuxen i skolan. 

En annan viktig sak som Whitson (2015) tar upp är att man som vuxen i skolan måste vara en bra 

förebild. Eleverna gör inte som man säger att de ska göra utan de gör som man gör. Lärare som är 

vänliga och visar respekt för sina elever har oftare elever som är vänliga och respektfulla mot 

varandra. Tyvärr inträffar det omvända också. Det kan finnas elever i ens klass som sticker ut och är 

socialt annorlunda vilket ibland leder till att de övriga eleverna behandlar den eleven illa på olika sätt. 

I sådana lägen är det viktigt att läraren ändå tar avstånd från den dåliga behandlingen och intar en mer 

vänlig acceptans för människors olikheter. Läraren måste uppmuntra klasskamraterna att samlas kring 

utsatta unga personer på distinkta, meningsfulla sätt. 

Whitson (2015) menar att det enklaste och mest kraftfulla vi vuxna kan göra för barnen är att lära dem 

vad en bra vän är och sedan stötta dem i att ha ett brett kontaktnät. Efter det att eleven hittat en bra vän 

ska vi hålla upp den vänskapen i ljuset (Whitson, 2015). Detta kan tolkas som att hon menar att detta 

gör att barnen dels lär sig vad de ska leta efter i en vän men också att de ska fokusera på de vänner 

som de redan har, vare sig de är i skolan, på fritidsaktiviteterna eller var som helst. 

Den sista punkten som Whitson (2015) tar upp som viktig för att förebygga mobbning är att inte 

blunda för problemet. Skolan behöver arbeta med att ha en kontinuerlig dialog om konflikter, om 

vänskap och om enkla sätt att visa elever att någon förstår vad som är viktigt i deras värld samt att 

pedagogen bryr sig tillräckligt mycket om eleverna för att lyssna på deras erfarenheter (Whitson, 

2015). 

Vem blir offer för mobbning? 

Mobbning handlar om makt, det vill säga någon/några har en högre status och någon/några som har en 

lägre status. Det finns olika orsaker till att någon/några blir offer för mobbning (Olweus, 1997). Enligt 

Graham (2016), är det att en person är annorlunda från en större grupp har en större risk att bli offer 

för mobbning eftersom individer som har dessa egenskaper, oftast uppfattas som avvikande från de 

normativa standarderna. Dessa egenskaper är om personen har ett mentalt eller fysiskt handikapp, eller 

någon som är mycket begåvad i skolan, om man är med i en etnisk och/eller språklig minoritet, lider 

av fetma, personen har en annan typ av sexuell läggning än den heteronormativa läggningen. Det är 
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vanligare hos tjejer än hos killar att ha relationell form av aggression där pojkar är mer fysiska av sig. 

Trots att killar använder sig mer utav fysisk mobbning, finns det inte några större skillnader mellan 

tjejer och killar när det kommer till att sprida rykten och uteslutna någon. Graham (2016) fortsätter att 

även vid tonåren, blir relationell mobbning mer den psykiska relationella mobbningen mer accepterat 

än den fysiska mobbningen. Att tillhöra en etnisk minoritet, kan vara orsak till att bli offer för 

mobbning. Denna grupp avviker från normen vilket leder till att personerna drabbas av psykisk 

mobbning eftersom deras grupp inte är lika kraftfull och dominerande som en normativ grupp. Det är 

således inte så mycket etnicitet i sig, eftersom det är den etniska sammansättningen av klassrummet 

och skolor som bildar upplevelsen av att bli offer (Graham 2016).   

Konsekvenser av psykisk mobbning 

Det finns mycket forskning kring hur psykisk mobbning påverkar en som person. Det finns många 

gemensamma konsekvenser och hur det påverkar en. Flera, om inte alla som har varit utsatta för 

mobbning, känner nog igen sig i dessa konsekvenser nedan som forskarna berättar om. 

I en amerikansk forskningsstudie, har mobbning bland ungdomar uppmärksammats under de senaste 

två årtiondena. Studien visade att de ungdomar som mobbas tenderar att ha dålig psykisk hälsa såsom 

att vara depressiva och självmordsbenägna. Det är vanligare att flickor rapporterar detta än pojkar. 

Detta gäller också den sexuella minoritetens ungdomar som mobbas eller utsätts av andra, vilket ofta 

leder till större depressiva symtom och självmordsförsök i jämförelse med de heterosexuella 

kamraterna (Hailee, Dunn, Clark & Pearlman, 2017). Om man utrotar mobbning i barndomen, kan det 

tillåta individer att leva normala valbara liv snarare än att uppvisa beteendemässiga och känslomässiga 

problem senare i livet (Ttofi, Farrington, Losel & Loeber, 2011) . 

Slee och Skrzypiec (2016) har gjort en studie där de analyserat mobbning i australienska skolor där de 

hävdar att mobbning är ett brett problem som har starkt negativ påverkan på barn. Skrzypiec (2016) 

menar att mobbning påverkar barn negativt och skapar skilda känslomässiga situationer. Det betyder 

att skolorna ska låta eleverna teckna sina känslor för att lärarna ska kunna identifiera deras känslor och 

att detta ger förutsättningar för lärarna att kunna motarbeta mobbning. Både Slee och Skrzypiec (2016) 

har undersökt elevernas teckningar kring mobbning för att kunna identifiera problem och kunna 

motverka mobbning.  

Lindberg (2004) diskuterar i sin studie den svenska skolan och den skamkänsla och sänkt 

självförtroende som uppstår av mobbning. De som blir utsatta för mobbning, känner sig underlägsna, 

bortstötta och lider av ångest och depressioner. Skammen leder till destruktiva känslor för individens 

självuppfattning och hennes sociala relationer där en oerhört smärtsam känsla kring det egna självets 

otillräcklighet. Skam är nedbrytande för människans självförtroende och sociala kontakter. Den 

drabbade plågas och får det svårt att skapa samspel med andra individer. De har känslor som är svåra 

att hantera i sociala sammanhang eftersom personen känner sig svag. De funderar ofta på vad som kan 

vara för fel på dem. De barn som har varit mobbade under en längre tid, har svårt att skydda sig från 

uppfattningen att det måste vara något fel på dem själva. Detta leder till att de kan känna sig 

otillräckliga, fåniga och har svårt att utveckla ett säkert och värdefullt självförtroende. 

Enligt Piskin (2002) är mobbning ett problem som finns i alla skolor runt om i världen. Han pekar på 

att de stora negativa konsekvenserna på skolklimatet och rätten till att eleven ska lära sig saker i en 

säker miljö utan rädsla. Piskin (2016) beskriver också hur mobbning kan få livslånga konsekvenser för 
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de utsatta. De kan få långsiktiga psykologiska problem, såsom ensamhet, minskad självkänsla, 

depression och psykosomatiska problem. 

Mobbning påverkas gemensamt av såväl intrång som interrelationella faktorer, till exempel kamrater, 

familjer, skolor och samhället (Hailee, Dunn, Clark & Pearlman, 2017). I sin forskning har de kommit 

fram till att mobbade i större utsträckning har svårigheter att uppnå akademiska framgångar, genomgår 

depression och ångest, är självmordsbenägna, har kronisk stress, har svårigheter i en romantiska 

relationer och att de upplever fysiska symptom såsom sömnlöshet och hjälplöshet, än sina 

klasskamrater som inte blir mobbade. Psykisk mobbning har också visat sig påverka skolprestationen, 

det vill säga bland annat sämre betyg. Att inte ha en bra psykisk hälsa, leder till förvärrade relationer 

med andra elever i klassen och skolan samt lärare och skolprestation. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med vårt arbete är ta reda på orsakerna till att vissa elever blir mobbade och vissa andra mobbar 

enligt fritidshemspersonal. Syftet är också att ta reda på hur fritidshemspersonal tycker och tänker när 

det gäller mobbningens påverkan på mobbningsoffret på kort och lång sikt, men även hur den som 

mobbar påverkas av detta. Vi vill även ta reda på hur fritidshemspersonal arbetar för att förhindra 

mobbning. Med all forskning och allt material vi får in, vill vi få svar på dessa frågeställningar: 

1. Vad beror det på att vissa personer blir offer, enligt fritidshemspersonal? 

2. Hur påverkar mobbningen dessa offer, enligt fritidshemspersonal?  

3. Vad kan vuxna i skolan göra för att förebygga mobbning, enligt fritidshemspersonal?  

Teoretiskt perspektiv 

Vi har valt hermeneutik och fenomenologi som teoretiskt perspektiv eftersom vi vill veta mer om och 

förstå helheten kring vårt ämne mobbning där det kommer finnas olika delar som kommer att hänga 

ihop. Vi vill också veta vilka olika uppfattningar och erfarenheter som finns utifrån de intervjuer vi har 

gjort. Utifrån detta, vill vi jämföra om det finns någon koppling mellan helhetens tidigare forskning 

samt uppfattningar och erfarenheter. Därför tycker vi att hermeneutik och fenomenologi passar för vår 

undersökning. 

Hermeneutik 

Hermeneutik är en teori med en tolkning som är centralt (Patel & Davidsson, 2003). Hermeneutiska 

forskare är intresserar sig för tolkningen av mening (Kvale och Brinkmann, 2017). 

Hermeneutik började långt bak i tiden då det utvecklades först som en metod för att tolka bibeltexter 

först och sedan tolka andra texter. Man lägger tonvikt på tolkarens förkunskap om textens innehåll. 

Idag, används hermeneutik i olika vetenskapliga discipliner. Hermeneutik är, enligt (Patel & 
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Davidsson, 2003), ungefär en tolkningslära där man studerar, tolkar och försöker förstå livsvärlden 

och den mänskliga existensens grundbetingelser. Detta innebär att den mänskliga existensen kan 

tolkas och förstås genom språket. Man kan även tolka mänskliga handlingar, livsyttringar och spåren. 

Förförståelse är ett centralt begrepp inom hermeneutik och det beskrivs av Patel & Davidsson (2003) 

som en individs samlade kunskaper om världen, samt de tankar, intryck och känslor individen får av 

sin erfarenhet. Detta är en tillgång och inte ett hinder för att kunna tolka och förstå det man undersöker 

(Patel & Davidsson, 2003), i detta fall mobbning. Ett annat begrepp är livsvärld och det innebär 

världen som den påträffas i vardagslivet och upplevs direkt oberoende av och före förklaringar. 

Förhållandet mellan individen och omvärlden existerar och utvecklas samt går ihop som en process. 

Det är en strävan efter att ha fördomsfria beskrivningar (Patel & Davidsson, 2003).  

Hermeneutikerna försöker även se helheten i forskningsproblemet, vilket är en uppfattning som kallas 

holism. Holismen illustreras med att helheten är mer än delarna tillsammans. Forskaren placerar 

helheten i relation till delarna och växlar mellan del och helhet för att förstå så mycket som möjligt. En 

holistisk forskare kan också ställa sig själv som subjekt i relation till forskningsobjektet och sedan 

växla mellan sitt eget och objektets perspektiv. En holistisk forskare börjar hela sin genomgång av 

forskningsmaterialet genom att först läsa hela intervjun och försöker förstå dess helhet, för att sedan gå 

in på delarna i intervjun och försöka förstå dem (Patel & Davidsson, 2003). Efter att forskaren gått 

igenom materialet växlar forskaren mellan delarna och helheten och ställer dessa olika förståelser i 

relation till varandra. Man växlar även mellan subjektet (intervjuaren) och objektets (den som 

intervjuas) olika perspektiv för att kunna nå full förståelse för det studerade problemet. Forskaren 

använder också hela tiden sin egen förförståelse som ett verktyg för att tolka problemets natur. Då 

behöver forskaren använda sin empati och medkänsla för att förstå objektet. Relationen mellan 

subjektet och objektet är att de är jämlika och försöker nå en gemensam förståelse (Davidson & Patel, 

2003). 

Enligt Kvale och Brinkmann (2017), är hermeneutiska forskare intresserade för tolkningen av mening, 

vilket är det centrala temat. Man lägger mycket vikt på förkunskaper och det är viktigt att den 

hermeneutiska tolkningen tar emot en giltig och gemensam förståelse av meningen i det man talar om, 

textens innehåll och handlingar. 

I en intervju, spelar den hermeneutiska inriktningen stor roll för medkänslan. Med detta menas att man 

når en djupare förståelse angående individen och dennes livsvärld. Under samtalet, kan man då ge 

egna erfarenheter i arbetslivet och då kan förförståelse vara till nytta. Uppfattningen av 

intervjupersonen framträder tydligare. Detta ses inte som ett hinder, utan som en tillgång (Patel & 

Davidson 2011). 

Fenomenologi 

Fenomenologi som teori grundades utav Husserl och utgick först utifrån människans medvetande och 

upplevelse. Husserl och Heidgger expanderade denna teori till att även omfatta människans livsvärld. 

Livsvärlden kommer från vardagslivet och upplevs där och då samt är oberoende av och före 

förklaringar. Därefter, Mearleau-Ponty och Satre gjorde så att människans kropp och handlande i en 

historisk kontext blev inkluderad (Kvale & Brinkmann, 2014). 

Livsvärld är ett förhållandet mellan individen och omvärlden existerar och utvecklas samt går ihop 

som en process. Det är en strävan efter att ha fördomsfria beskrivningar. Livsvärlden är den värld man 

lever i vardagslivet och upplevs direkt oberoende av och före förklaringar.  
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I denna teori beskriver forskaren ett fenomen så som den är, så som den visas, och erfaras ur ett 

individperspektiv.  

Fenomenologi fokuserar på medvetandet och livsvärlden, öppenhet för intervjuersonens erfarenhet, 

intervjuaren vill först och främst ha exakta beskrivningar av intervjupersonens erfarenheter. Det 

handlar om att studera uppfattningar och erfarenheter ur individens perspektiv. Dessa två begrepp är 

centrala begrepp inom fenomenologi.  

Fenomenologin har en stor betydelse med sin fokusering på undersökningspersonens livsvärld och 

vardagsvärld för att klargöra förståelseformer i den kvalitativa intervjun, vilket vi kommer gå igenom 

ytterligare nedan. Detta visar då ett intresse av att förstå den sociala fenomen utifrån den personens 

uppfattningar och beskriva världen som den upplevs av personerna enligt de antagande av den 

relevanta verkligheten, i detta fall mobbning. Detta är då vad människor uppfattar såsom den är (Kvale 

& Brinkmann, 2014). 

Metod 

Val av metod 

I detta arbete, har vi utgått ifrån en kvalitativ metod baserad på intervjuer. I den kvalitativa intervjun, 

ska man göra precisa beskrivningar och noggranna tolkningar av meningen som motsvarar det exakta 

måttet av det kvalitativa (Kvale & Brinkmann, 2014). Kvalitativ intervju innebär skilda former av 

begrepp då man antingen pratar om en strukturerad, semistrukturerad eller ostrukturerad intervju. Vi 

utgår utifrån den semistrukturerade intervjun som innebär att man har specifika teman som ska beröras 

men att intervjupersonen samtidigt har stor frihet att utforma svaren. Intervjuaren kan ställa frågorna i 

en bestämd ordning men det behöver inte vara fallet. Man kan utgå utifrån en strukturerad intervju då 

man anpassar frågorna utifrån situation och även deras ordning. Det innebär också att intervjun inte 

lämnar mycket utrymme för intervjupersonen att svara inom och intervjuaren kan bestämma vilka svar 

hen vill få. I en ostrukturerad intervju däremot är det motsatsen. Semistrukturerad ligger där emellan 

(Patel & Davidson 2011). 

När man gör en kvalitativ intervju, är både intervjuaren och intervjupersonen medskapare i intervjun. 

För att lyckas med det, ska intervjuaren hjälpa intervjupersonen med att ha ett meningsfullt och 

sammanhängande resonemang om det fenomen intervjuaren studerar. Syftet med den kvalitativa 

intervjun är att man kan jämföra svaren på frågorna med tidigare forskning. Man får direktkontakt med 

den man intervjuar och det blir lättare att ställa följdfrågor inklusive andra frågor man inte hade med 

sig. Det blir också lättare att diskutera kring de tankar som dyker upp under samtalets gång och vilken 

därmed blir mer djupgående. Det kan vara en fördel att göra en kvalitativ intervju då man har 

förkunskaper och är förberedd inom det område man ska skriva inom. En nackdel med denna metod är 

dock att den som intervjuas kan känna sig manad med att ge de svar som intervjuaren vill höra. Därför 

ska man prata med den som intervjuas om ämnet (Patel & Davidson 2011). Det är viktigt att i en 

kvalitativ intervju lyssna på de explicita beskrivningarna och de åsikter som intervjupersonen har att 

säga och vad som sägs mellan raderna. Som intervjuare, kan man då försöka formulera det 

underförstådda budskapet och skicka tillbaka den till intervjupersonen för att kanske kunna få en 

bekräftelse om man hade en rätt eller fel tolkning (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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Syftet med kvalitativ intervju är upptäcka och identifiera egenskaper hos något, t.ex. den intervjuades 

livsvärld eller uppfattning om ett fenomen, i detta fall mobbning. Man kan då aldrig i förväg formulera 

det svar för den intervjuade eller veta vad som är det “rätta” och “sanna” svaret på den fråga man 

ställer. Personen som blir intervjuad, kommer att berätta om och beskriva både vardagliga och 

allmänna företeelser i personens livsvärld (Patel & Davidson 2011). 

Eftersom vi utgår från kvalitativa intervjuer där intervjupersonerna kommer att ha möjlighet att 

redogöra sina versioner, sin livsvärld eller uppfattningar av ett fenomen, i detta fall mobbning, med 

sina egna ord, kommer detta förlopp att vara induktivt. Detta menas med att man aldrig kan formulera 

svarsalternativen för respondenten eller avgöra vilka som är de “sanna” svaren i förväg. Ett induktivt 

arbetssätt är när en forskare arbetar utifrån empirin och sedan kopplar ihop det med teorin. Det innebär 

alltså att man tolkar och kategoriserar intervjumaterialet tills dess teoretiska mönster blir synliga och 

tydliga. Då får man fram olika sorteringar som kan ordnas i kategorier i förhållande till varandra och 

tillsammans blir de ett fenomen som innehåller ett resultat av en undersökning. När man arbetar 

induktivt, kan man därför upptäcka ny information på vägen (Patel & Davidson 2011). 

Man kan också göra en kvalitativ intervju ur ett fenomenologiskt perspektiv då man ska komma in 

som intervjuare utan fördomar eller liknande för att kunna förstå och se intervjupersonens egen 

uppfattning, erfarenhet, vardagsvärld och livsvärld om ämnet. I detta perspektivet, vill man som 

intervjuare komma så nära som möjligt av de exakta beskrivningar av vad människor har upplevt för 

att göra upplevelsen av verkligheten ska bli förstådd. Intervjun ska utgå från att bland annat söka 

beskrivning och förstå meningen hos det centrala temat, i detta fall mobbning, i intervjupersonens 

livsvärld. Därför måste intervjuaren registrera och tolka det som sägs och sättet på vilket det sägs. 

Intervjupersonen måste ha fakta och kunskap om ämnet man pratar om (Kvale & Brinkmann, 2014). 

När intervjupersonen gör en semistrukturerad livsvärldsintervju, letar intervjuaren att förstå teman i 

den levda vardagslivet som intervjupersonens lever i ur eget perspektiv. När intervjuaren gör ett sådan 

intervju, söker intervjuaren att ta emot beskrivningarna av intervjupersonens levda värld, bland annat 

vardagslivet, utifrån tolkningen betydelsen hos den beskrivna fenomen, i vårt fall är mobbning vårt 

fenomen. När intervjupersonen gör en semistrukturerad livsvärldsintervju, är det varken ett öppet 

vardagssamtal eller ett slutet frågeformulär, den är dock lik ett vardagssamtal. (Kvale & Brinkmann, 

2014).   

Urval och avgränsningar 

Vi har valt att göra vår studie med personal från tre skolor. Vi har intervjuat fritidspersonal från alla 

dessa tre skolorna. Vi har också intervjuat en som jobbar med likabehandlingsplanen på en utav 

skolorna. Tiden för varje intervju är cirka 40 min per person. Vi har begränsat urvalet av personal till 

personal som arbetar med elever som går på fritidshemmet. Således arbetar bara en av de vi har 

intervjuat på mellan- och högstadiet och de övriga sju arbetar i förskoleklass samt på lågstadiet.  

Undersökningspersoner 

Vi har intervjuat åtta personer totalt. Sju av dem har är fritidshemspersonal som alla har arbetat inom 

fritidshemmet i många år med olika erfarenheter och som har olika utbildningar. Intervjuperson 5 

arbetar som bildlärare på mellan- och högstadiet och har även arbetat mycket med 

likabehandlingsplanen på sin skola. Resterande sju intervjupersoner är fritidshemspersonal. 
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Intervjupersonerna 1, 2, 3 och 7 arbetar i förskoleklass. intervjuperson 1 har precis bytt jobb och börjat 

arbeta i en förskoleklass. Intervjuperson 8 arbetar i årskurs 1 och intervjuperson 4 i årskurs 2. Alla 

fritidshemspersonal jobbar på fritidshemmet efter skoltiden. Intervjuperson 6 jobbar i olika klasser 

som resurs och sedan som fritidshemspersonal på fritidshemmet efter skolan. 

Genomförande 

Vi har valt ut skolor där vi har känt någon på förhand för att lättare få kontakt med och hitta någon 

som vill bli intervjuad. Vi har däremot inte träffat de intervjuade personerna på förhand. Vi hade 

kontakt med en person på vardera skola via telefon och sms inför intervjun och frågade om när och var 

intervjuerna kunde ske. När vi bokat intervjun åkte vi sedan ut till platsen vi bestämt och presenterade 

oss och frågade om tillstånd att spela in intervjun, vilket alla hade godkänt. Vi använde en 

mobiltelefon för att spela in intervjuerna. Vi har båda två deltagit i alla intervjuerna och har turats om 

att ställa intervjufrågorna. 

Ett problem vi har haft var att det var svårt att få tag på tillräckligt många personer som gått med på att 

bli intervjuade. Vi hade två veckor utsatt datainsamlingsarbete och första veckan fick vi ihop tre 

intervjuer. Den andra veckan tre intervjuer. En intervju ägde rum innan de två veckorna och en efter de 

två veckorna. Detta tillsammans medförde en del stress hos oss men vi fick till slut ändå ihop det vi 

behövde för vår studie. 

Ett annat problem som uppstod var att vi av misstag råkade ta bort en av intervjuerna från telefonen 

precis efter intervjun. Det var ett rent missöde som kunde ha varit förödande men som tur var lyckades 

vi lösa det genom att vi mejlade frågorna till personen vi intervjuat och vi fick svar på frågorna via 

mejl några dagar senare.    

Databearbetning och analysmetod 

Vi har gjort ljudinspelningar av våra intervjuerna för att slippa anteckna under själva intervjun. Efter 

intervjun har vi sedan lyssnat på och skrivit ner det som sägs på inspelningen. Detta har varit ett 

väldigt tidskrävande arbete och vi har efter detta arbete fått ihop 50 A4 sidor med transkriptioner. 

När det gäller analysmetoden kommer vi använda oss av kvalitativ tematisk analysmetod. En tematisk 

analysmetod är en metod som är till för att identifiera, analysera och rapportera om mönster eller 

teman inom insamlad data (Braun & Clarke, 2006). En tematisk analysmetod innehåller sex olika steg 

som man genomgår och också hoppar emellan. Braun och Clarke (2006) beskriver de olika stegen så 

här: 

1. Lär känna din data: Transkribering av data, läsa igenom transkriberad data flera gånger och 

noteringar av initiala idéer. 

2. Skapa inledande koder: Sätt koder på intressanta delar av datan på ett systematiskt sätt över hela 

data massan, samla ihop data som är relevant för varje enskild kod. 

3. Sök efter teman: Lägg samman koder till tänkbara teman, Samla all data relevant för varje enskilt 

tema. 

4. Gå igenom temana: Kolla om temana fungerar i relation till de kodade delarna och hela data 

massan, skapa en tematisk karta över analysen. 
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5. Definiera och döp temana: Gör en pågående analys för att förfina varje temas detaljer, och den 

övergripande historien som analysen berättar, skapa klara definitioner och namn för varje tema.  

6. Producera rapporten: Den slutliga möjligheten till analys. Urval av levande, övertygande utdrags 

exempel, slutlig analys av utvalda utdrag, relatera tillbaka analysen till undersökningens frågeställning 

och litteratur, producera en akademisk rapport av analysen (Braun & Clarke, 2006). 

Vi tycker den tematiska analysmetoden passar bra in på vårt arbete eftersom vi vill jämföra de olika 

intervjuerna och hitta mönster i personernas svar. Vad är gemensamt, vad skiljer sig åt och varför? Vi 

valde att utgå ifrån förebyggande arbete, hur mobbning påverkar på både kort- och långsiktigt, samt 

om både offrets och den som utsätter för mobbning egenskaper som teman. Vi ställde frågor om hur de 

arbetade med förebyggande, hur intervjupersonerna tror hur mobbning påverkar personen samt vilken 

erfarenhet de har av olika egenskaper offret och den som utsätter har. Vi ville förstå mer kring 

fritidshemspersonalens livsvärld kring dessa teman för att kunna få en överblick på det hela och sedan 

se vad man själv får för uppfattning när man börjar jobba. Efter vi hade transkriberat, fanns det tydliga 

teman band intervjupersonernas svar, såsom begreppet mobbning, egenskaper hos den som utsätter 

och den som är utsatt, mobbningens påverkan samt relationer samt förebyggande metoder. 

Forskningsetiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2002) lyfter fram fyra forskningsetiska principer. De hävdar att de som blir 

intervjuade ska känna sig säkra. Den första etiska principen är information som innebär att det är 

viktigt att förmedla den intervjuade att hen har rätt till att avbryta ifall de inte vill svara på någon 

fråga, deras deltagande är frivillig. Detta innebär att man ska säga vilka villkor när det gäller deras 

deltagande. Den andra etiska principen är samtycke, vilket innebär att det är upp till den som blir 

intervjuade hur länge intervjun ska vara, samt på vilka villkor de ska delta. De får avbryta sin 

medverkan utan att det blir negativa följder mot dem. Den som blir intervjuad har också rätt att 

bestämma om personen vill vara medverkande i undersökningen. Konfidentialitet handlar om att 

intervjuaren har rätt att vara anonym då vi, som intervjupersoner inte kommer nämna några namn på 

de vi intervjuar och inte heller på skolorna vi kommer att vara på. Den sista är nyttjande då det innebär 

att allt material vi samlar in, bara kommer att användas inför vår studie. Inspelningar som gjorts 

kommer att raderas efter att uppsatsen godkänts (Vetenskapsrådet, 2002). 

Vetenskapsrådet (2017) tar upp någonting som kallas för CUDOS-kraven som formulerades av den 

amerikanske sociologen Robert Merton på 40-talet. De har visserligen uppdaterats och förnyats sedan 

dess men de är ändå värda att nämnas. Hans fyra principer utgjorde, enligt Merton själv, ett “moral 

consensus” för vetenskapen. Ordet CUDOS är en förkortning på 5 samlade ord, Communism, 

Universalism, Disinterestedness och Organized Scepticism. Dessa krav innebär att: 

1: Nya forskningsresultat får inte hållas hemliga, de måste alltså vara offentliga för andra forskare och 

samhället i stort. 

2: Vetenskapliga studier ska inte bedömas utifrån andra faktorer än de rent vetenskapliga när det gäller 

att ta ställning till resultatets hållbarhet. 

3: Forskaren får med sin forskning endast ha målet att bidra med ny kunskap till samhället. 

4: Forskaren måste ständigt granska och ifrågasätta, men även vänta med att göra en bedömning tills 

han eller hon har tillräcklig grund för sin bedömning (Vetenskapsrådet, 2017).  
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Studiens kvalitet 

Att göra semistrukturerade kvalitativa intervjuer har varit framgångsrikt för oss. Vi har verkligen fått 

veta mycket om vad personerna själva tycker och tänker om det vi har ställt frågor kring. 

Styrkor: Vi fick tillgång till mycket information om det vi frågade efter. 

Svagheter: Eftersom vi fick del av mycket information var det svårt att välja ut och sammanställa 

information till vår studie. 

Svårigheter: Eftersom vi gjorde inspelningar av intervjuerna blev det väldigt mycket tid som gick åt 

till transkriberingen av detta och det var även svårt att transkribera det talade språket. Personerna som 

vi intervjuade talade ibland med ofullständiga meningar, använde vissa talspråkliga läten och liknande 

som var svåra att föra över till skrift. Det fanns även tekniska problem till en början som gjorde att 

bara en utav oss kunde transkribera men vi lyckades lösa problemet under mitten av 

datainsamlingsperioden. 

Resultat och analys 

Intervjupersonerna utgick alla utifrån sina egna erfarenheter, livsvärldar, uppfattningar och vardagsliv. 

När vi intervjuade dem, märkte vi på vissa, på bland annat rösten, att de tyckte att det var jobbigt att 

tala om mobbning. Speciellt när det rörde sig om olika egenskaper den utsatta och den som utsätter 

har, men även hur mobbning påverkar en på både kort och lång sikt. 

Begreppet mobbning 

Inledningsvis, vill vi bara lyfta frågan om begreppet mobbning och vad man menar med det eftersom 

det har varit en återkommande fråga under alla våra intervjuer. Flera av intervjupersonerna har pekat 

på att mobbning är ett problematiskt begrepp att använda och känner sig mer bekväma med begrepp 

som konflikt eller liknande eftersom mobbning är ett väldigt stort begrepp. 

En av intervjupersonerna definierade begreppet så här: 

Intervjuperson 3: jag tycker att mobba någon är att liksom medvetet räkna ut att nu ska 

jag vara oschysst och antingen säga eller göra otrevliga saker mot någon annan och göra 

det flera gånger om... 

Det framkom även i intervjuerna att mobbning handlar om att få status och makt samt att det är ett sätt 

för mobbaren att lyfta sig själv och trycka ned andra. 

 De fritidshemspersonaler som arbetar i förskoleklass och lågstadiet var alla eniga om att renodlad 

mobbning inte förekommer så mycket på deras arbetsplatser. De ansåg att det istället inträffar mindre 

konflikter och småbråk mellan eleverna, men inte renodlad mobbning. Här följer ett exempel på detta: 

Intervjuperson 2: Här i lågstadiet, har vi inte direkt upplevt mobbningssituation men det 

är lite svårt att kunna avgöra eftersom jag jobbar i förskoleklass och man har inte jättekoll 

i de äldre klasser men eftersom man är i likabehandlingsplanen och vi har inte fått så 
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mycket händelser just i lågstadiet. Det är mer i mellan och högstadiet som händer saker. 

Här är dom, dom är fortfarande barn. Det händer mer grejer tillfälligt.  

Däremot hade läraren, som arbetar med de äldre åldrarna, en helt annan syn på saken. 

Intervjuperson 5: Jag skulle säga att det är mer konflikter som jag får ta reda på som är på 

lågstadiet. /... /. Där tycker jag att vi får mer rapporteringar till mig eftersom det är jag 

som håller i värdegrundsarbetet. Det är mer oroligt än just hos oss. Det kan ju handla om 

identitet, man är liten och man är osäker och är i olika kompisgäng, man är inte så säker 

på vem man är. Lite på mellanstadiet kan det också komma att är oro i grupper och sådär. 

Men jag tycker att det blir bättre när det kommer upp till högstadiet. 

Detta tycker vi är väldigt intressant. Hur kommer det sig att de ser så olika på var mobbning 

förekommer och inte. Vi tror att det har med personernas olika livsvärldar att göra. De båda grupperna 

uttalar sig om något som egentligen befinner sig utanför deras livsvärld, alltså elever i en ålder de inte 

arbetar med. Men frågan är egentligen om det är åldern som är intressant när man talar om var 

mobbning sker. Det kan ju ske mobbning i alla åldrar. 

Egenskaper 

Alla vi intervjuade tyckte olika om offrets egenskaper, det vill säga om offret hade några särskilda 

egenskaper som gör dem till offer. De alla hade olika förförståelser, uppfattningar och erfarenheter av 

mobbning. Trots att de flesta intervjupersonerna jobbar med förskoleklass eller lågstadiet, där de 

påstår att det inte förekommer så mycket mobbning utan mer konflikter, har de olika uppfattningar. Vi 

ställde samma fråga till alla, och den löd så här: ”Har de som blir mobbade några gemensamma 

egenskaper?” 

Fem fritidshempsersonaler tyckte att de som blir utsatta tenderar att ha gemensamma egenskaper. 

Intervjuperson 6: Det finns förmodligen så, det som blir lätt utsatta har det väldigt jobbigt 

hemma. De har redan ett svagt hemmiljö. Det kanske är något som inte fungerar i 

familjen, de kanske har nån typ av svårighet, då blir det nog väldigt lätt, det blir lätt offer 

som sagt. Dom har ju väldigt lätt offermentaliteten i sig för dom har det redan så jobbigt. 

/.../ ...den som blir utsatt har någon särdrag, någon talsvårighet, språkfel. /.../ Den som 

utsätter är ju oftast osäkrare än den som blir utsatt… 

Intervjupersonerna 2, 3, 4 och 8 hade en annan åsikt än intervjuperson 6. Deras uppfattning och 

erfarenhet var att det inte finns någon specifik egenskap som gör att de blir offer. Det kan vara vem 

som helst eftersom alla är olika och kan bli utsatta på grund av olika anledningar. De menade att det 

inte finns en specifik typ. 

Intervjuperson 4: Nä det tycker inte att det är någon specifikt, en sorts eller pga en viss. 

Nä jag kan inte se något sånt mönster. /.../ Nä det kan vara vem som helst. Ibland 

kanske… näe. Oftast är det ju så att man tror att den som blir mobbade är tystlåten, har 

glasögon eller nån typ av övervikt, aa men ni vet den här klassiska så men det finns inget 

sånt alls. Dom kan vara utåtagerande, jätte tuffa, jobbiga, dom kan vara tystlåtna, dom 

kan vara lite speciella, en sexuell läggning som inte är accepterad, jag kan inte se nåt. 

Kanske sticka ut lite grann på olika sätt men inte samma sak att sticka ut. Ibland behöver 

man inte sticka ut. Jag kan faktiskt inte se det. 
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Intervjuperson 8: ...jag tycker inte att det finns så mycket där dom finns eller att någon 

eller några riktar in sig på en specifik eller specifika personer hela tiden utsätts. Man är 

kanske bra på att utsätta alla. Det är snarare slumpen och dagsformen, om det är en 

person som är utåtagerande eller en person som har svårt, alltså att personen inte riktar sig 

in på en specifik person. Det kan vara vem som helst.  

En fritidshemspersonal sa olikt utifrån alla andra vi intervjuade: 

Intervjuperson 1: Den personen som blir utsatt kanske är ganska stark ofta, tycker jag 

med skinn på näsan, och säger sina åsikter och är ganska bestämmande i lekar eller i alla 

fall ofta är det så, tycker jag. Den personen som är utsatt kanske styr ganska mycket i 

lekar och är ganska tuff egentligen. /.../ den som blir mobbad är ganska osmidig /.../ inte 

är så smidig i relationen till kompisar att man styr och ställer och förstår inte. /.../ sin 

egen, att man får backa ett steg ibland. Men mycket har nog med avundsjuka och göra. 

Att den som blir utsatt kanske har någonting som den som utsätter inte har som den som 

utsätter skulle vilja ha eller egenskaper. 

Med detta sagt, har dessa fritidshemspersonaler och lärare olika åsikter om den utsattas egenskaper. 

Detta tycker vi är intressant. Varför tänker de så olika? Det kan tolkas som att fritidshemspersonalerna 

inte har så mycket erfarenhet av just renodlad mobbning och deras uppfattning av mobbning är därför 

något begränsad. De tänker säkert som de gör eftersom de är mer vana vid mindre konflikter än just 

mobbning.   

Däremot, har fritidshemspersonalen och läraren liknande åsikter när det gäller egenskaperna till 

personen som utsätter någon annan, då deras svar kompletterar varandras. 

Intervjuperson 1: ...den personen som mobbar kanske inte mår speciellt bra över det bara 

för att man själv kanske skulle vilja vara starkare själv. /.../ Den som mobbar mår ju oftast 

väldigt dåligt själv. /.../  Det handlar om avundsjuka mycket tror jag och att den som 

mobbar är ju ofta väldigt svag och otrygg. Det är min erfarenhet… /.../ och inte vet vilket 

ben man ska stå på riktigt. Man kanske både vill vara schysst men inte klarar av det. 

Intervjuperson 4: Den som utsätter, som jag sa, tror oftast har en osäkerhet och måste 

alltid hävda sig och då blir det ett spel, en roll och ta sig ur. 

Intervjuperson 6: Den som mobbar är alltid den svaga. Egentligen är dessa barn väldigt 

svaga, man ska då ta tag i det. Mobbar man, så fungerar man inte för övrigt heller. Det 

kanske är något hemifrån eller har en svaghet, eller svårigheter i t.ex. matte, läsa eller 

skriva och då lägger man sin energi på mobbning istället. 

Det som de som utsätter och de som är utsatta har gemensamt är att de båda tenderar att vara svaga 

menade alla de intervjuade utom en. 

Hur kommer det sig att intervjupersonerna har liknande svar om den som utsätter? Detta tycker vi 

också är intressant. Det skulle kunna tolkas som att fritidshemspersonalen ser ett visst mönster i de 

konfliktsituationer de har erfarenhet av. Den som startar konflikten kanske har vissa återkommande 

drag som fritidshemspersonalen noterat och har i sin förförståelse av de som startar konflikter. 
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Mobbningens påverkan 

De flesta av intervjupersonerna tyckte att det var en svår fråga när vi frågade hur mobbning påverkar 

den utsatta och den som utsätter på både kort och lång sikt. Hur detta påverkar dem i skolan, på 

fritiden i livet, i vuxenlivet och hur det påverkar deras framtida liv som helhet. När de svarade på 

denna fråga, använde de begrepp som “jag tänker”, “ jag tror”, “tycker jag” eller liknande. Vissa hade 

längre svar än andra. De hade mer att säga om den som blir utsatt än den som utsätter. 

Intervjupersonernas svar kompletterade varandra och berättade att de alla har haft elever som haft en 

klump i magen på grund av någonting, både stort som litet. Som vi uppfattade det som, antog 

intervjupersonerna hur detta fenomen, alltså hur mobbning påverkar på lång sikt, skulle påverka en 

person. De kanske antog hur långsiktigt skulle vara utifrån det kortsiktiga eftersom de har mer koll på 

detta. De hade alla haft elever som till exempel inte ville gå till skolan på grund av något. Några av 

intervjupersonerna sa följande angående hur mobbningen påverkar på kort sikt: 

Intervjuperson 1: Sen likadant kortsiktigt, att man inte vill gå till skolan, man får en 

klump i magen. det blir psykosomatiskt eller vad säger man att man inte. Man mår dåligt 

man vill inte gå till skolan. 

Intervjuperson 3: Jag tänker att det såklart kan vara väldigt förödande för självförtroendet 

eller känslan att få vara med i en grupp utan att vara orolig för att det ska komma 

kommentarer eller andra typer av psykisk mobbning. 

På kort sikt hade många av intervjupersonerna något att säga, vissa mer och andra mindre. Vi tänker 

att det har att göra med att intervjupersonerna ser elever vara med om kränkningar och mobbning på 

en mer vardaglig basis och därför har reflekterat mer kring det. När de arbetar med elever som hamnar 

i olika konflikter kan de se på dem hur de mår. De bygger även relationer till sina elever och lär känna 

dem så de vet hur de mår och hur de påverkas när någon till exempel säger något elakt till dem. Vår 

tolkning är att detta är orsaken till att så många av intervjupersonerna hade något att säga om hur 

mobbningen påverkar offret på kort sikt.   

När det gäller hur mobbningen påverkar offret på lång sikt fick vi betydligt färre genomtänkta svar. 

Dessa är två av dem: 

Intervjuperson 1: Alltså jag tänker att det sitter kvar jämt. Har man blivit mobbad då tror 

jag att det sitter…. det är jättelång, vad ska man säga, jag tror aldrig att det försvinner 

ifrån...man glömmer inte av det nån gång. jag tänker att det blir som ärr inombords, att 

man alltid kommer komma ihåg det. /.../ sen vet jag inte om det formar personen när man 

blir vuxna det vet jag inte det har inte jag någon aning om men jag tänker att. 

Intervjuperson 6: Den som blir utsatt blir ärrad för livet om det inte reds ut. Det kan vara 

stor problematik för självkänslan och säga nånting och tycka att man inte är värd 

överhuvudtaget såklart. /.../ folk tar livet av sig, folk hamnar i missbruk, folk hamnar i 

fängelse för att dom har haft en taskig ungdom där mobbning har förekommit för att dom 

inte har fått hjälp. Sen finns det dom som har blivit mobbad som blev maskrosbarn. Dom 

har lyckats och har kommit väldigt långt. 

En analys vi gör av det faktum att så få av intervjupersonerna hade någonting hållfast att säga 

om hur mobbningen påverkar den utsatta på lång sikt är att de som inte svarade på den frågan 

har väldigt liten erfarenhet kring mobbning och därför inte reflekterat tillräckligt kring hur 

mobbningen påverkar på lång sikt. De kanske inte själva hade upplevt hur mobbning påverkar 

en. Deras förförståelse om mobbningens påverkan var inte lika bred som den hos de som har 
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gett oss svar på det frågan. De som svarade verkade ha någon sorts erfarenhet av mobbning, 

antingen att de varit utsatta själva eller att de känt någon som varit utsatt eller kanske att de bara 

har ett större intresse i frågan och därför tagit reda på mer på egen hand om hur mobbningsoffer 

mår på lång sikt. 

När det kommer till hur mobbning påverkar den som utsätter kort sikt, fick vi liknande och tydliga 

svar från intervjupersonerna men inga långa svar. Svaren kompletterade varandra. 

Intervjuperson 3: För mobbaren… Jag tänker det måste vara ganska… det måste vara 

tufft att vara den som utsätter också… jag tror inte att dom mår speciellt bra heller. 

Intervjuperson 4: Den som utsätter, som jag sa, tror oftast har en osäkerhet och måste 

alltid hävda sig och då blir det ett spel, en roll och ta sig ur. Sen blir det en 

självuppfyllande roll “jag måste tycka till”. 

Intervjuperson 8: ibland så fokuserar man bara på den som är utsatt mår dåligt men den 

som utsätter måste må ännu sämre.  

När det gäller hur mobbningen påverkar den som utsätter fick vi tydliga svar från alla 

intervjupersoner. Följande citat handlar om hur mobbningen påverkar den som utsätter på lång sikt. Vi 

valde det för vi tycker det beskriver problematiken på ett bra sätt. 

Intervjuperson 5: personen kommer att köra över folk eller att man får en person som är 

enstörig och kanske har narcissistiska drag, att personen blir utanför själv för att man har 

det sättet. 

Intervjuperson 6: Jag tror också att många lever med sina skuldkänslor, att dom har varit 

mobbare. Det är klart. Det är andra sida, den finns också ute i livet och jag tror att många 

sover väldigt väldigt väldigt dåligt om nätterna också och dom mår ingen bra för dom har. 

För om man har mobbat och varit väldigt taskig systematiskt någon annan människa eller 

några andra människor, så tror jag inte att man glömmer det, det sitter kvar. Och dom 

finns också ute i samhället. 

En analys när det gäller påverkan på både kort och lång sikt kan vara att intervjupersonerna inte riktigt 

hade reflekterat över den som utsätter, det vill säga hur den personen påverkas av mobbning eftersom 

det har varit mycket fokus kring den som är utsatt. De hade fler svar kring kortsiktig påverkan än 

långsiktig eftersom intervjupersonerna har mer erfarenhet av kort sikt. När det gäller långsiktig 

påverkan, antog de hur den som utsätter påverkas. Vi tolkar det som att intervjupersonerna inte jobbar 

lika mycket kring den som utsätter och hur det påverkar denna påverkar denna person. Som vi nämnde 

i en analys ovanför, de kanske inte heller har upplevt det själva, eller känner någon som har varit den 

som utsätter. De personer som inte har gett oss svar, deras förförståelse om mobbningens påverkan är 

inte lika bred som den hos de som har gett oss svar på det frågan. 

Alla intervjupersoner var eniga om att tycka att det är viktigt att stötta den som är utsatt, att kunna 

lyfta upp den personen och hitta en metod för att kunna göra det. 

Relationer 

Vi ställde några frågor kring relationer, bland annat om hur elevernas relationer ser ut till varandra 

samt hur fritidshemspersonalens relation till eleverna ser ut. Alla svarade att eleverna har goda 

relationer till varandra men att de ser olika ut från individ till individ samt att det är ytterst viktigt att 
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ha bra relationer för att ha en välfungerande verksamhet. När det gäller relationer bland elever är de 

inte alltid bra, eftersom det sker konflikter då och då, men generellt är relationerna väldigt bra. 

Följande citat handlar alla om relationer på något sätt. 

Intervjuperson 2: Man måste bygga relationer med alla så att dom känner sig trygga. 

Intervjuperson 3: Sen generellt så tycker jag att jag har en väldigt bra relation till alla barn 

men det är ju så klart olika hur dom är som individer. En del barn är ju mer introverta och 

tar längre tid att lära känna och en delbar har alla känslor utanpå kroppen och man vet 

precis vad dom tycker och tänker hela tiden. /.../ alla gör inte det och det får man ju lära 

sig känna igen vilka som kanske inte berättar saker i första hand utan som man får vara 

extra uppmärksam på och som man får jobba lite extra för att lära känna på ett bra sätt 

men jag upplever aldrig att jag inte lär känna dom också det tar bara lite längre tid. Man 

måste satsa lite mer i att skapa en relation med dom barn som ja behöver lite mer tid helt 

enkelt. 

Intervjuperson 4: Är du med barnen hela tiden, checkar av, lyssnar, hör och kollar i lekar, 

/.../ Man stämmer av, då lär man sig den där balansgången. När man känner barnen 

jättebra, då kan man läsa kroppsspråket och tänka “japp, något är på gång där borta”.   

Vi tolkar det som att fritidshemspersonalen, lärare, all annan skolpersonal och elever kan komma långt 

med att ha bra relationer till varandra för att få en välfungerande verksamhet. Utan bra relationer, kan 

det då uppstå onödiga och tidskrävande konflikter. De var alla eniga om att det är viktigt att ha bra 

relationer till varandra och det är något de strävar efter att ha. Intervjupersonerna verkar ha både 

erfarenhet av och förförståelse om att det är viktigt att skapa bra relationer för att eleverna ska känna 

sig trygga med varandra i skolan och på fritidshemmet. Vi tolkar det som att en god relation är 

grunden till allt och därmed väldigt viktigt. 

Vi ställde även frågan om hur lätt eller svårt de är att dra gränsen mellan vad som är och inte är 

mobbning. Alla intervjupersoner var eniga om att det kan vara svårt att avgöra. 

Som lärare/fritidshemspersonal måste man kunna läsa av elevernas kroppsspråk och ton för att kunna 

avgöra om någon/några utsätter en annan. Nedan följer ett av svaren vi fick. 

Intervjuperson 3: Men ofta tycker jag att man ser på barn om dom skrattar med glädje 

eller om det är liksom känns inte riktigt ok ändå och det hör man också på tonen tycker 

jag om det är något som är roligt att skoja om för bägge eller för flera så klart eller om det 

är något som är roligt för bara en person men lite smått… känns inget bra för den andra. 

så det kan man höra på tonen, men ibland kan det som sagt vara svårt att tolka vad som är 

lättsamt ret och inte. 

Detta och andra svar vi fick tolkar vi som att det krävs att man har goda relationer till sina elever och 

därför känner eleverna väl. Att ha bra relationer till eleverna gör det därför enklare att veta om det 

handlar om vänskapligt retande eller mobbning. 

Förebyggande metoder 

Alla intervjupersoner påvisade en förståelse och uppfattning av att ha ett förebyggande arbete mot 

mobbning då några gav oss specifika övningar som de gör med eleverna samt andra pratade mer 

angående samarbetsövningar och gruppstärkande övningar. Alla intervjupersoner visste betydelsen om 
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hur viktigt det är att förebygga mobbning då vissa hade mer erfarenhet än andra. Några av 

intervjupersonerna gör dessa övningar, som vi kommer gå igenom nedan, under en lektion varannan 

vecka eller ett par dagar i veckan. 

Fler av de vi intervjuade, bland annat intervjuperson 2, 3, 5 och 6, var eniga om att en viktig roll som 

vuxen är vara tydlig med vad som är accepterbart beteende och inte. 

Intervjuperson 2: Man får ju själv vara en förebild och bemöta barnen på rätt sätt och 

uppmuntra dom och alltid vara trevlig, inte vara sarkastisk. Barnen gör vad man själv gör, 

och inte säger. Man får vara en förebild och tänka visa hur man ska bete sig. 

Något som återkommer flera gånger under våra olika intervjuer är betydelsen av att ha ett bra 

värdegrundsarbete i skolan för att förebygga mobbning. Flera av intervjupersonerna tog upp detta och 

menade att man hela tiden behöver arbeta med detta. Alla gick inte in så djupt på vad de menar med 

värdegrund men några av svaren vi fick vittnar om att det handlar om hur man beter sig mot varandra 

och hur man är en bra vän. Läraren vi intervjuade sa följande när det gäller betydelsen av att arbeta 

med värdegrunden: 

Intervjuperson 5: “Värdegrund på en skola är det viktigaste. Kunskapsintaget är ingenting 

om man jämför med det. Om en elev är utsatt i skolan, så kan eleven inte ta in 

informationen, har ont i magen och till slut vill man inte gå till skolan. Så det är det 

viktigaste. En skola utan värdegrund är en icke funktionell skola. Den skolan kan då 

läggas ner tycker jag.” 

Flera av intervjupersonerna tog även upp att det finns ett så kallat trygghetsteam eller en 

trygghetsgrupp på skolan som kontinuerligt arbetar med att skapa en trygg tillvaro för eleverna på 

skolan. Det är även de som tar hand om de lite svårare och större konflikterna som uppstår i de olika 

klasserna. En fritidshemspersonal tog även upp att de har ett trygghetsråd där eleverna är med och 

arbetar för att tillsammans skapa trygghet på skolan. 

Intervjuperson 2 berättade att hans skola lägger mest fokus på de gruppstärkande 

övningarna under början av läsåret. Det framkom också att det är viktigt att klassen har en 

gruppsammanhållning som är trygg och stark, där alla elever känner att de kan vara sig 

själva och där individerna i gruppen vågar säga ifrån om någonting är fel, vilket 

intervjuperson 1, 3, 4 och 8 styrker. 

I övrigt uppgav fritidshemspersonalen som vi intervjuat att de pratar mycket med eleverna om, och ger 

dem verktyg för, hur man löser konflikter. En del av fritidshemspersonalen använder sig av speciella 

övningar för detta men andra inte. 

Intervjuperson 4 tog upp att hon försöker ger sina elever verktyg att själva hantera sina 

konflikter. Hon ber sina elever fråga den eleven som gjort något dumt varför och då 

brukar det lösa sig. I annat fall hjälper fritidshemspersonalen till. Denna metod har varit 

effektiv då intervjupersonen uppger att hon kommer att fortsätta med detta. 

Intervjupersonen berättade även att hon har hört att eleverna har använt sig av dessa 

verktyg, bland annat i korridorerna och på skolgården, utan hjälp av någon 

fritidshemspersonal. 

Intervjuperson 6 tog upp ett projekt som de arbetat med som varit väldigt framgångsrikt för att 

undvika mobbning. Han kallade det för mentorskapssystem. Detta går ut på att några få äldre elever 

kommer till de yngre eleverna och hjälper till. De olika åldrarna möts och får lära känna varandra. De 

äldre eleverna känner igen sig i de yngre eleverna och de yngre får möjlighet att fråga om allt möjligt 
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som de äldre kan svara på. De pratar då ofta om mobbning, hur man ska vara mot varandra och vad 

man ska tänka på. De äldre har ju gått igenom mycket av det som de yngre undrar om. 

Fritidshemspersonalen hävdade att detta var ett framgångsrikt sätt att motverka mobbning och 

liknande konflikter. På hans skola hade det redan förekommit mycket mobbning men det hade minskat 

markant sedan de började med detta. Fritidshemspersonalen ansåg att den här metoden var en av 

orsakerna till minskningen. 

Ytterligare en fritidshemspersonal, intervjuperson 1, berättade om två värdegrundsövningar. 

Övningarna kallas äpplet och pappret. Båda övningarna går ut på att få eleverna att förstå att de inte 

ska säga taskiga saker till varandra eftersom ord kan såra mer än man tror och att skadan sätter sig på 

djupet och kanske aldrig försvinner. I samband med att de gjorde dessa övningar pratade de även med 

eleverna om hur man är en bra vän. Hur man beter sig. Hur man är mot folk och med det sociala 

samspelet. 

All fritidshemspersonal och läraren säger att man alltid ska vara lyhörd, finnas där samt observera. 

Vi kan också se betydelsen av att involvera eleverna i det förebyggande arbetet mot kränkningar och 

mobbning i form av exempelvis aktiva klass- och elevråd. Att skolans trygghetsteam kontinuerligt 

lyssnar med eleverna var på skolan de är otrygga och hur de trivs på skolan m.m. Detta kan göras med 

hjälp av exempelvis enkäter eller dylikt. 

Diskussion  

Syftet med vår studie har varit att ta reda på vad fritidshemspersonal har för erfarenheter kring 

mobbning och deras uppfattning kring detta, samt hur det fungerar ute i verksamheten. Vi fick även 

kontakt med en lärare som jobbar med likabehandling på sin skola som vi intervjuade. Det vi ville veta 

mer om är hur de tre skolor vi besökte jobbar med förebyggande arbete. Det vi också ville veta var hur 

fritidshemspersonalen och läraren tänker när det gäller mobbningens påverkan på offret och på den 

som utsätter på både kort och lång sikt. Ytterligare en sak vi ville veta, är om de har olika 

uppfattningar och erfarenheter kring egenskaper hos offret samt hos den som utsätter någon. Vi vill 

helt enkelt se fritidshemspersonalen och lärarens livsvärldar och deras erfarenheter för att förstå 

helheten av verksamheten. 

Frågeställningen som vi arbetat utifrån är följande: 

1. Vad beror det på att vissa personer blir offer enligt fritidshemspersonal och läraren? 

2. Hur påverkar mobbningen dessa offer enligt fritidshemspersonal och läraren? 

3. Vad kan vuxna i skolan göra för att förebygga mobbning enligt fritidshemspersonal och läraren? 

 

Vi fick många svar på dessa frågor, både olika och lika svar samt att vissa hade mer utförliga svar än 

andra. Vi vill ha svar på förebyggande, orsaker samt påverkan på mobbning. 

Enligt fritidshemspersonalen, läraren och Olweus (1997) är mobbning något som är repetitivt, något 

som upprepas där en eller flera personer säger och/eller gör elaka saker till en eller flera personer 

under en längre tid. 
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Mobbning är däremot inte något som alltid är likadant utan den är svårnyanserad och den är inte alltid 

lätt att komma åt eftersom den utsatta ofta skäms över att känna sig ensam och utstött m.m. och på så 

sätt inte vill visa att den är mobbad. Mobbning handlar ofta om hierarkier, makt och skuldkänslor.  

När det gäller var gränsen för mobbning går, enligt forskning och våra intervjufrågor, så är denna 

frågan inte helt enkelt att svara på eftersom mycket av den mobbning som sker är upplevelsebaserad. 

Enligt Olweus, är det viktigt att kunna skilja mellan skadlig och vänligt, lekfull retning, även om 

gränsen kan vara hårfin (Olweus, 1997). Som vi ser, är det enklare att se gränsen vid fysisk mobbning 

medan den emotionella gränsen är svår att se för en utomstående. Den är också individuell utifrån 

varje enskild elevs egna upplevelser. När det gäller den enskilda personens upplevelse av att vara 

utsatt kan de skilja sig på flera sätt mellan de olika individerna. 

För att som vuxen ha större möjlighet att se och upptäcka emotionell mobbning så behöver personalen 

vara duktiga på att skapa relationer med sina elever och vara noga med att hela tiden använda sina 

sinnen för att förstå vad som händer när det gäller elevernas samspel. 

Vuxna kan göra mycket för att minska mobbning i skolan. En självklar och oerhört viktig del av det 

förebyggande arbetet som framkommit i våra intervjuer är att alla vuxna på skolan kontinuerligt 

arbetar med att bygga relationer till alla skolans elever. Att göra alla eleverna sedda och på så sätt 

trygga. Det är även viktigt att skolpersonalen skapar bra relationer till varandra och är goda förebilder i 

detta. Detta skulle innebära att det blir enklare för eleverna att veta hur man ska vara och bete sig mot 

varandra. Skolpersonalen kan även genom att skapa närmare relationer till eleverna göra så att 

eleverna känner sig tryggare med dem och då också på ett mer naturligt sätt lär sig utifrån personalen 

hur man ska bete sig.  

En lärare som känner sina elever väl kan därigenom förebygga mobbning eftersom hen tidigt 

upptäcker om en elev blir ledsen över något och kan se till att detta inte blir återkommande och på så 

sätt utvecklas till mobbning. Betydelsen av detta relationsarbete kan vi även se i Whitsons forskning 

som vi tagit upp under tidigare forskning. Att fritidshemspersonal varje dag kontrollerar hur de mest 

sårbara eleverna mår och att man verkligen lyssnar på deras svar. Vilket innebär att våra 

intervjupersoner och den forskning vi har hittat stämmer överens på det området. 

Utifrån vår studie kan vi se att mycket av det som de intervjuade beskriver beror på enskilda insatser 

där fritidshemspersonalen själva eller tillsammans med några fler genomfört olika övningar, som 

exempelvis äpplet och pappret, för att skapa förståelse hos eleverna för vad mobbning kan resultera i. 

En annan viktig del i det förebyggande värdegrundsarbetet är samtala med eleverna om hur man ska 

och inte ska bete sig mot varandra. Det gäller även att de vuxna ger eleverna verktyg att lösa konflikter 

för att dessa inte ska eskalera till en mobbningssituation. Det är av stor betydelse att skolan 

kontinuerligt arbetar med värdegrundsfrågor på ett systematiskt sätt där alla över tid arbetar med att 

planera, genomföra och utvärdera de insatser med mera som görs när det gäller att förebygga och 

motverka mobbning på skolan för att förstå på vilket sätt det påverkar eleverna och deras trygghet på 

skolan. Det är också viktigt att alla elever på skolan får del av ett värdegrundsarbete som förebygger 

mobbning och där de vuxna på skolan ser och förstår vad som händer och, om det inte är okej, direkt 

ingriper. 

För att nå dit behöver skolans ledning tillsammans med skolans personal skapa en tydlig organisation 

kring sitt värdegrundsarbete som omfattar hela skolan och där alla på skolan inklusive eleverna är 

delaktiga. 
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Utifrån detta är det av stor betydelse att samhället som helhet ser till att hjälpa varje skola med att 

skapa möjligheter för dessa att aktivt arbeta mot och förebygga mobbning. Att det sker systematiskt 

och att det omfattar alla elever på skolan, inte bara de som har en lärare som brinner för detta. 

Alla elever på en skola har rätt till samma trygghet och tillit oavsett vilka vuxna på skolan som finns 

nära dem. 

Enligt Graham (2016) att den som blir offer är någon som är avvikande från gruppen, på så sätt att 

personen som är avvikande från den normativa standarderna såsom att ha någon slags handikapp, 

tillhör en etnisk och/eller språklig minoritet, en person som är mycket begåvad. Vi hittade andra 

artiklar med liknande svar som Graham (2016) men som inte hade helt samstämmiga svar i jämförelse 

till intervjupersonerna. Därför tänker vi att tidigare forskning tillsammans med intervjupersonernas 

erfarenheter och uppfattningar kompletterar varandra. Läraren och fritidshemspersonalen säger att 

personen som blir utsatt kan vara vem som helst. Det kan vara någon som är tuff och vågar stå på sig 

eller någon som är svag och kan komma från en jobbig hemmiljö. Vad är det då som gör att vissa 

personer blir offer? Det vi kan se, det är nästan alltid är någon som är avvikande från normen. Någon 

som är annorlunda, kanske till och med väldigt annorlunda, från resten av gruppen, en person med en 

personlighet som övriga elever inte är vana vid eller inte gillar.  

När det gäller hur mobbningen påverkar offret, lämnar tidigare forskning och intervjupersonerna 

liknande svar. Intervjupersonerna har till och med utvecklat svaren på den forskningen vi har hittat då 

de utgår utifrån deras erfarenheter och uppfattningar. Mobbningen påverkar offren väldigt hårt, på 

både kort och lång sikt. På kort sikt, vill offren inte gå till skolan där mobbningen sker. De har en 

klump i magen och sjukanmäler sig även fast de inte är sjuka. Dessa elever mår inte bra, vilket kan 

leda till att de kommer att få svårt att lära sig nya saker i skolan och kunna prestera bra samt att få bra 

betyg. I längden kan detta leda till att de kommer att ha det tufft med sin akademiska utveckling även 

när de är i vuxen ålder. 

Mobbningen sätter även flera andra spår. Offret blir ärrad för livet, vilket kan leda till att denna person 

vill begå självmord eller till och med begår självmord. Offret kommer att ha det väldigt svårt att bygga 

självförtroende och självkänsla samt förtroende för andra. Både Lindberg (2004) och Skolverket 

(2013) menar att offret får skamkänslor, vilket leder till att de känner sig underlägsna, bortstötta och 

lider av ångest och depressioner. Detta kan då påverka personen socialt på så sätt att personen blir 

obekväm och osäker på sig själv, vilket kan leda till att personen har det svårt att bygga upp sociala 

relationer. Både Piskins (2002) och Lindbergs (2004) forskning hävdar att mobbning har en stor 

påverkan på de sociala relationer och hot på barnens framtid. De visar också att mobbning förstör 

barnens självförtroende och påverkar dem ibland livet ut negativt. Vi kan således se att mobbning 

påverkar olika individer på lite olika sätt men att det påverkar i stort sett alla som blir utsatta för det på 

ett negativt sätt både ur en kort som lång livstid. De kan även påverka på annat sätt som vi inte har alls 

nämnt som vi inte vet om. 

Betydelse för praktiken och professionen 

Mobbning är något som påverkar väldig många människor runt om i världen. Mobbning är aldrig okej 

oavsett var man är, i skolan, på fritiden eller på sitt arbete. Mobbning är något som tyvärr finns runt 

omkring oss och alltid är en aktuell fråga när det inte alls bör vara det. Skolan har en väldigt stor 

möjlighet att hjälpa elever att må bra långsiktigt ända in i vuxenlivet, speciellt när man talar om 

mobbning. Det är viktigt att skolan tar sitt ansvar och gör vad den kan för att förhindra mobbning. Vår 
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studie tar upp förslag på hur man kan förebygga mobbning och hur man kan arbeta med elever för att 

de ska lära sig hantera konflikter och inte hamna i mobbningssituationer. 

Utifrån svaren på intervjuerna och forskningen vi har hittat, har vi fått en bredare kunskap angående 

mobbning och vet mer hur dessa fritidshemspersonal och lärare arbetar med det. Vi kan därför ta med 

oss den kunskapen, dessa metoder, dessa verktyg, dessa övningar, den forskningen som vi har hittat 

och svaren vi har fått från intervjupersonerna till när vi ska börja arbeta inom fritidshemmet. 

Intervjupersonerna lade stor vikt vid att arbeta med värdegrundsarbete och likabehandling. 

Fritidshemspersonal och all skolpersonal ska vara uppmärksamma barns sociala samspel för att 

undvika att barn hamnar utanför utan känna en tillhörighet i en grupp på fritidshemmet, men även 

under skoltid. Fritidshemmet är skyldiga att stödja barnens självständighet, trygghet, samt ansvar till 

att vara positiv i en grupp och acceptera alla.   

Slutsatser 

Utifrån intervjuerna med fritidshemspersonalen och läraren samt forskningen vi har hittat, kan vi dra 

några slutsatser angående orsakerna till att vissa blir utsatta och att vissa utsätter, vilken påverkan 

mobbningen har på den utsatta och den som utsätter samt hur man kan arbeta förebyggande mot 

mobbning. 

Angående orsakerna till att vissa blir mobbade och vissa mobbar så kan vi utifrån intervjuerna se att 

erfarenheterna skiljer sig mycket från varandra men vi märkte ändå att den övervägande åsikten var att 

det inte finns några gemensamma egenskaper hos varken offret eller den som utsätter. Det kan alltså 

vara vem som helst som hamnar i en mobbningssituation. 

När det gäller mobbningens påverkan kan vi, med hjälp av den forskning vi tagit del av och svaren 

från intervjupersonerna, se att mobbning kan påverka ett barn livet ut. Både forskningen och svaren 

från intervjupersonerna kompletterade varandra kring hur mobbning påverkar offret och den som 

utsätter. Intervjupersonerna var eniga om att mobbningen påverkar personen negativt och hårt, men 

även att såren från det sitter kvar livet ut. Det bör emellertid påpekas här att intervjupersonerna endast 

arbetar med barn vilket får oss att tro att detta påstående inte var baserat på deras egna observationer. 

Men den forskning vi tittat på styrker deras påståenden om hur mobbningen påverkar den utsatta 

långsiktigt.  

När det gäller det förebyggande arbetet så visade intervjuerna att ett kontinuerligt arbete med 

samarbetsövningar, värdegrundsövningar och att fritidshemspersonalen lär ut till eleverna hur man är 

en bra vän, har varit värdefullt. När skolan har hittat en eller flera för dem fungerande metoder för 

detta, blir det då enklare att både minska och förebygga mobbningen. Vi antar att det är viktigt att all 

skolpersonal vet vad som gäller, oavsett om man ska förebygga eller åtgärda mobbning men att skolan 

har en eller flera metoder som lärarna följer.  

Utifrån forskningen vi hittat och intervjuerna vi gjort drar vi slutsatsen att det är viktigt att skolan har 

en fungerade elevhälsoorganisation och systematik i det värdegrundsbaserade arbetet för att skapa en 

gemensam syn på hur man ska agera när det sker mobbning så att detta arbete gynnar alla elever på 

skolan och inte bara vissa.  

Viktiga faktorer enligt informationen vi har fått är att alla skolor behöver ha till exempel en kurator 

som är nära eleverna och på så sätt snabbt kan fånga upp de elever som hen behöver samtala med. Alla 

skolor behöver ha rektorer som sätter mobbningsfrågan i förarsätet och som organiserar skolan utifrån 
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elevernas behov när det gäller trygghet och tillit. Trygga och glada elever är bra förutsättningar för 

goda kunskapsresultat. 

Ingen, varken barn eller vuxen, är värd att bli utsatt för mobbning. 

Vidare forskning 

En fortsatt forskning kan vara hur man hjälper den utsatta att inte vara den utsatta och den som utsätter 

att inte längre vara den som utsätter. Ytterligare fortsatt forskning är att få intervjua personer i vuxen 

ålder, både de som har blivit utsatta och de som har utsatt för att få deras perspektiv på området, av 

vad man hade kunnat göra och inte göra. Detta kan också vara en frågeställning. Det skulle dessutom 

vara intressant att intervjua elever på området för att även få deras perspektiv. 
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