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Denna studie har genom halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med 
13 högstadieelever undersökt hur eleverna upplever två reklamfilmer 
mot mobbing. Filmerna har lanserats av stiftelsen Friends och utgör en 
del i deras arbete mot mobbing. Resultatet sammanställdes genom 
induktiv tematisk analys och åtta teman framkom. Temana var: 
Känsloprocess, Indirekt mobbing berör mer än direkt mobbing, Kan 
hända vem som helst, Förståelse för mobboffret, Hjälparen väcker 
beundran, Medlöparens brist på ingripande, Lärarens passivitet 
irriterar samt Alla kan hjälpa till. Det resultat som framkom jämfördes 
med det som Friends önskade att åskådaren skulle uppleva. Resultatet 
kopplades även ihop med teorierna bystander-effect och empati. Det 
visade sig att intervjupersonerna i stort upplevde filmerna som Friends 
önskade.    
 
Nyckelord: Mobbing, upplevelse, empati, bystander-effect    

 
Inledning 

 
Studier har visat att omkring 15 procent av eleverna i grundskolan, eller runt en av sju 
elever är inblandade i någon slags form av mobbing relativt regelbundet och då antingen 
som offer eller som mobbare. Minnen ifrån mobbing sätter ofta djupa spår, hos de 
drabbade, hos vissa finns dessa minnen kvar hela livet därför är det viktigt att motverka 
mobbing. (Olweus, 1992).  
 
I kampen mot mobbing arbetar stiftelsen Friends genom att utbilda barn och vuxna att i 
förebyggande syfte bekämpa mobbing och annan kränkande behandling. Detta gör de 
genom att förmedla kunskap och verktyg som kan användas långsiktigt mot mobbing 
till skolor samt genom att påverka attityder och självkänsla. (Friends hemsida). Jag har 
valt att i denna C-uppsats studera hur två reklamfilmer mot mobbing upplevs. Filmerna 
är framtagna av Friends.  
 
Syftet med filmerna enligt Friends 
 
För att få en bild av Friends intentioner med de båda reklamfilmerna och något om 
bakgrunden till utformningen av dem, utfördes en personlig telefonintervju med Krister 
Thun, (operativ chef) på Friends den 15/12 2005. Nedan sammanfattas vad som 
framkom under intervjun.  

 

Friends önskar förankra budskapet ”alla kan göra någonting” till elever på skolor runt 
om i Sverige. De önskar att eleverna när de har sett filmerna ska inse att det kan räcka 
med en liten gest eller handling för att påverka en mobbingsituation. De vill genom 
filmerna visa på att det helt enkelt är viktigt att ställa upp för ett mobboffer och att alla 
kan göra någonting. Med filmerna vill de också belysa att en handling mot en 
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mobbingsituation inte behöver vara en stor sak och att man heller inte ska behöva t ex 
höja rösten för att kunna påverka någon som mobbar.   

 

Filmerna bygger dels på erfarenheter som Friends har fått när de varit ute på skolor runt 
om i Sverige och dels på personliga erfarenheter som personalen på Friends själv har 
erfarit. Således bygger filmerna inte på någon teoretisk bakgrund. 

 

Båda filmerna har flera subtila budskap enligt Krister Thun. Som exempel på detta kan 
nämnas att i de båda filmerna är det bara är en enda person som agerar mot mobbingen. 
I filmen Rödhårig (för beskrivning av handlingen se metodavsnitt, material) säger inte 
ens personen som hjälper mobboffret någonting utan utför bara en handling genom att 
färga håret och hjälper på så sätt den mobbade. Vidare ser mobboffren i de båda 
filmerna högst vanliga ut, alltså de ser ut som vem som helst. Detta är också gjort 
avsiktligt för att visa på att man inte behöver ha ett ”konstigt” utseende för att bli 
mobbad utan vem som helst kan bli mobbad. Även slutscenen i filmen Osynlig 
(handlingen beskrivs i metodavsnittet) har ett subtilt budskap. I denna scen kommer det 
fram en tjej och sätter sig bredvid den osynliga tjejen och säger hej till henne. Den 
osynliga tjejen tittar då upp, men säger inget tillbaka. Detta är gjort medvetet för att visa 
på att de som är mobbade ofta inte har något självförtroende alls.  De är så vana vid att 
aldrig bli tilltalade, att när de väl blir det är de ofta inte så verbala tillbaka, eftersom det 
tar tid att stärka självkänslan och arbeta upp ett självförtroende hos en person som varit 
mobbad. Friends vill alltså via filmerna aktualisera temat att ”en röst kan göra skillnad”.  

Definition av mobbing 
 
Det finns otaliga definitioner av mobbing. Denna uppsats har dock Olweus (1992) 
beskrivning av mobbing som grund. Han menar att mobbing är det som äger rum då en 
person flera gånger under en viss tid blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera 
andra personer. Det råder även en viss obalans i styrkeförhållandet och den som blir 
utsatt för de negativa handlingarna har problem med att försvara sig och är ofta nästintill 
hjälplös i förhållande till den eller dem som plågar honom eller henne.  
 
Mobbing kan förekomma i olika former. Den kan vara direkt och då i form av verbal 
och fysisk aggression. Denna aggression kan yttra sig som slag, sparkar, skällsord samt 
som kränkande och hånfulla kommentarer. Mobbingen kan också vara indirekt och då 
yttra sig i form av att någon blir t ex utfryst och inte får vara med i kamratkretsen eller 
genom ryktesspridning, hot och förolämpningar. (Olweus, 1999). Vidare brukar man 
tala om tre aktörer när det gäller mobbing dessa utgörs av offret, mobbaren och den så 
kallade medlöparen.    
 
Offret 
 
Alla offer reagerar på olika sätt på det som de utsätts för, men undvikande beteende som 
att hålla sig borta från olika platser är vanligt. Att ständigt behöva tänka ut vägar som 
han/hon kan gå för att undvika att bli påhoppad påverkar självklart mobboffret på ett 
negativt sätt. (Whitted & Dupper, 2005). Känslan av att kanske bli förlöjligad, hotad, 
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trakasserad eller utfryst kan ha en stor påverkan på en elevs möjlighet att lära. (Veenstra 
et al, 2005). Vidare kan mobbingen påverka mobboffer så att dessa elever får 
långtgående känslomässiga problem. Detta har bland annat visat sig i självrapporter som 
mobboffer lämnat. I dessa har det framkommit att mobboffer oftare tenderar att känna 
att de har sämre självförtroende och att de känner sig mer deprimerade, ensamma, 
oroliga och osäkra än andra icke mobbade elever (Kumpulainen, et al., 1998). 
 
Mobbaren 
 
Det har framkommit att även elever som mobbar påverkas negativt. Dessa elever löper 
en högre risk att få sociala och känslomässiga problem (Whitted & Dupper, 2005). 
Undersökningar har visat att elever som har identifierats som mobbare ofta beskrivs 
som aggressiva, impulsiva, fientliga och dominerade gentemot sina kamrater (Veenstra 
et al, 2005). Dessa aggressiva mobbande elever befinner sig även i en riskgrupp för att 
senare genomgå en så kallad antisocial utveckling med bland annat kriminalitet och 
alkoholmissbruk som följd. Följaktligen är det viktigt att försöka få mobbare att ändra 
sin fientliga och negativa hållning mot omvärlden (Olweus, 1992). 
 
Medlöparen 
 
Även elever som inte själva är utsatta för mobbing kan bli negativt påverkade av 
mobbningssituationer då de kan vara rädda för att nästa gång bli mobbarens offer. Detta 
kan medföra att dessa elever presterar sämre i klassrummet eftersom de istället för att 
koncentrera sig på undervisningen och läraren fokuserar på hur de ska göra för att 
undvika att själva utsättas för mobbing (Veenstra et al, 2005). En del elever försöker 
även undvika mobboffer för att de är rädda att själva bli mobbade eller mista sin sociala 
status bland sina övriga kompisar om de skulle umgås med mobboffret (Nansel, et al., 
2001). Följaktligen är det också viktigt att ha i åtanke att mobbing kan ge konsekvenser 
även för de elever som tvingas att se på. Detta då elever som bevittnar olika 
mobbingsituationer bland annat kan uppleva obehag och känna sig besvärade. (El-
Sheik, Cummings & Goetch, 1989). 
 
 
Således kan mobbing ge långtgående konsekvenser för både mobboffret och mobbaren, 
men också för hela skolverksamheten. Mobbingen påverkar alltså hela skolan och 
skapar en miljö av rädsla och skrämsel. Det finns också växande bevis för att skolan 
som läroplats starkt negativt påverkas av mobbing. (Whitted & Dupper, 2005).  
 
Åtgärder  
 
Mobbingförebyggandeprogram vänder sig ofta inte bara till enskilda individer utan de 
försöker även skapa en förändring av hela kulturen och klimatet på skolan. Ett 
internationellt erkänt mobbingförebyggandeprogram är Olweus åtgärdsprogram mot 
mobbing. ”Olweusprogrammet” baseras på tre interventionsnivåer: den första är 
skolverksamhetsnivån som syftar till att påverka hela skolan som socialt system, den 
andra är klassrumsnivån som syftar till regelbundna klassråd där man bland annat tar 
upp ämnet mobbing och kompisrelationer. Den tredje är individnivån där man håller 
individuella möten med barn som mobbar, individuella möten med barn som är 
mobboffer samt möten med föräldrar till barn som är involverade. Att implementera 
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Olweusprogrammet på en skola är en omfattande uppgift som kräver mycket tid 
(Kallestad & Olweus, 2003). 
 
Ett annat instrument i arbetet mot mobbing är olika lagar och föreskrifter. T ex började 
arbetsmiljölagen gälla 1978 och den bidrog till att arbetsmiljön också kom att innefatta 
de sociala och psykologiska faktorerna i arbetet. I och med att den som genomgår 
utbildning likställs med arbetstagare innefattar denna lag även elever. (Ericson & 
Gustafsson, 2002). Arbetsmiljöverket har även givit ut en författningssamling som heter 
kränkande särbehandling i arbetslivet (AFS, 1993:17). I denna föreskrift definieras 
kränkande särbehandlig på följande sätt – ”återkommande klandervärda eller negativt 
präglade handlingar som riktas mot enskilda arbetstagare på ett kränkande sätt och 
kan leda till att dessa ställs utanför arbetsplatsens gemenskap.” (AFS, 1993:17 1§). 
Vidare kräver skollagen att alla skolor ska motverka all form av kränkande 
särbehandling (skollagen 1:2 ). Det står dessutom i läroplanen under rektorns ansvar att 
han/hon har ansvar för att - upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera skolans 
handlingsprogram för att förebygga och motverka kränkande behandling såsom t ex 
mobbning bland elever och anställda. (LPO 94) Därav har många skolor utvecklat egna 
varianter på åtgärdsprogram i arbetet mot mobbing. De reklamfilmer som stiftelsen 
Friends framtagit är ett av de verktyg som skulle kunna användas i skolornas enskilda 
åtgärdsprogram och det är därför intressant att studera hur filmernas budskap noteras 
och upplevs av skolelever.  
 
Syfte 
 
Syftet med denna studie var att utvärdera a) hur högstadieelever upplever två 
reklamfilmer mot mobbing och b) jämföra elevernas upplevelser av filmerna med det 
som filmskaparna (Friends) önskade att åskådaren skulle uppleva.  

 

Metod 

Eftersom syftet var att belysa elevers upplevelse av filmerna genomfördes studien med 
hjälp av kvalitativ metod, som är lämplig att använda när man vill förstå och beskriva 
människors subjektiva upplevelser av ett fenomen (Hartman, 2004). 

Undersökningsdeltagare 

Då avsikten var att undersöka hur högstadieelever upplever två reklamfilmer mot 
mobbing genomfördes datainsamlingen på en högstadieskola. Skolan som valdes ligger 
i en liten stad i södra Sverige. Anledningen till att jag valde att utföra mina intervjuer 
där var att jag har kontakter på denna skola. En lärare på skolan tillfrågade elever i två 
åttondeklasser om de var villiga att medverka i en inervju. På en lista som gick runt i 
dessa båda klasser fick intresserade elever skriva sitt namn och det visade sig att 
intresset var mycket stort, så därför valdes 15 av dessa intresserade elever ut. Detta 
urval gjordes av lärarna och var klart när jag kom till skolan för att utföra intervjuerna. 
Jag hade aldrig tidigare träffat någon av eleverna i de båda aktuella klasserna och 
således heller inte någon av de 15 elever som valdes ut för att vara med i 
undersökningen. Att valet föll just på åttondeklasser, alltså elever som var eller skulle 
fylla 15 år, var av bekvämlighetsskäl då min kontakt är mentor för de båda 
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åttondeklasserna som tillfrågades på den aktuella skolan. På grund av två bortfall blev 
det slutgiltiga antalet intervjupersoner 13 stycken.  

 

Material 

 

Nedan följer två korta resuméer av de båda filmerna som utvärderades. Den första 
filmen heter ”Rödhårig” och lanserades 2001 och den andra filmen heter ”Osynlig” och 
lanserades 2002. Båda filmerna tar upp ämnet att ”en röst kan göra skillnad”. 
Handlingarna i de båda filmerna påminner om varandra. Det är flera elever som på ett 
eller annat sätt bidrar till mobbingen, antigen genom att de själva rakt ut mobbar eller 
genom att de är medlöpare som bara låter mobbingen fortgå. Båda filmerna slutar med 
att en ensam person agerar emot själva mobbingen.  

 

 
 
”Rödhårig” 
 
I första scenen får man se en liten rödhårig kille som står vid sin cykel på en skolgård. 
Sedan får man se ett gäng med fyra killar där en i detta gäng börjar ropa en massa saker 
som, nämen titta grabbar där har vi ju rödluvan igen, var har du vargen, och så vidare 
samtidigt som denne kille drar fram en röd toppluva ur sin väska och sätter på sig. 
Någon annan i detta gäng säger vidare, nämen titta det brinner ju i håret på honom vi 
måste ringa brandkåren samtidigt som denne kille slår till den lille rödhårige killen i 
huvudet när de går förbi honom. 
 
Sedan får man se ett annat gäng som sitter lite längre bort. Detta gäng ser något äldre ut 
än både den rödhårige killen och det mobbande gänget. Detta äldre gäng sitter bara och 
tittar på utan att säga något. 
 
Denna händelse upprepas sedan nästa dag och nästa tills den sista gången som man får 
se. När killen i det mobbande gänget ska dra på sig den röda toppluvan igen och de 
börjar ropa en massa saker om röd hit och dit, så stannar han upp och håller tillbaka de 
andra och säger åt dem att sluta. Därefter får man se orsaken till den här killens 
agerande, för lite längre bort sitter nämligen det andra lite äldre gänget och i detta gäng 
sitter en kille med numera färgat rött hår. 
 
I den sista scenen får man se att den lille rödhårige killen ler lite grann. 
 
”Osynlig” 
 
I första scenen får man se när en tjej går runt och bjuder alla till ”värsta grymma” festen. 
Hon bjuder alla utom en, den ”osynliga” tjejen. Den osynliga tjejen är filmad på ett 
sådant sätt att hon knappt syns. Hon är alltså osynlig för omvärlden. Andra scenen är 
ifrån en idrottslektion där man får se när eleverna själva väljer lag. Alla blir valda utom 
den osynliga tjejen och man får även se att de börjar utan henne. Vidare försöker den 
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osynliga tjejen få kontakt med några elever på skolgården, men de vänder bara ryggen 
mot henne och ignorerar henne när hon kommer fram och försöker få kontakt. 
 
Slutligen får man i den sista scenen se när den osynliga tjejen sitter själv i matsalen. 
Man får se alla andra sitta och prata med varandra och skratta vid andra bord. Den här 
gången händer det dock något. Det kommer fram en annan tjej och sätter sig vid samma 
bord som den osynliga tjejen och säger hej till henne. Man får då se hur hon tittar upp 
och kommer tillbaka till verkligheten och blir ”synlig” igen.  
 
Båda filmerna är vardera ca en minut långa.  
 

Procedur 

 

I och med att handlingen i de båda filmerna är likstämmig, kunde i stort sett samma 
intervjuguide användas till de båda filmerna. 

 

Data samlades in genom 13 halvstrukturerade individuella intervjuer och som 
hjälpmedel användes en intervjuguide (se bilaga 1 och 2) med öppna frågor och i 
anknytning till dessa ställdes även uppföljningsfrågor. Detta för att kunna fånga upp och 
utveckla vissa svar som kanske framställts som otydliga eller kortfattade. (Svensson & 
Starrin, 1996). Intervjuguiden har utformats och testats i samband med genomförandet 
av en övningsuppsats vid Stockholms Universitet. 

Intervjuerna inledds med att intervjupersonen först fick se de båda reklamfilmerna och 
därefter intervjuades. Alla intervjupersoner fick se de båda filmerna i samma ordning. 
Först visades filmen Rödhårig, sedan filmen Osynlig och detta gjordes i följd. Därefter 
ställdes frågor utifrån den första filmen Rödhårig, sedan ställdes frågor om den andra 
filmen Osynlig och slutligen några frågor som behandlade båda filmerna. Intervjuerna 
tog ca 15-20 min vardera och alla utfördes på den aktuella skolan i ett enskilt rum med 
tillgång till video och TV. De 13 intervjupersonerna informerades om studiens syfte. De 
informerades även om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan i 
undersökningen och att de inte behövde svara på alla frågor om t ex någon fråga skulle 
upplevas som kränkande eller särskilt påfrestande för dem att svara på. Vidare 
informerades de om att uppgifter som de lämnade bara kommer att användas i denna 
undersökning samt att framkomna uppgifter kommer att behandlas konfidentiellt. De 13 
intervjupersonerna gav även sin tillåtelse till att intervjuerna bandades. 

 

Intervjuerna genomfördes under två dagar, den första dagen på eftermiddagen och den 
andra dagen på förmiddagen. Intervjuerna var fördelade så att sex stycken utfördes 
första dagen respektive sju stycken den andra dagen. Intervjuschemat, alltså i vilken 
ordning som eleverna blev intervjuade, hade gjorts upp av lärarna.  
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Analys 

I denna studie har en tematisk kvalitativ analys använts. Inom denna metod strukturerar 
man in data i olika teman. I detta sammanhang utgörs teman av frekvent återkommande 
idéer eller ämnen som har upptäckts i materialet som man analyserar. Då data är 
kvalitativ kan information som framkommer variera en hel del. Samma tema kan 
därmed beskrivas annorlunda t ex med hjälp av olika ord av olika människor. I och med 
detta blir denna metod ofta väldigt tidskrävande då forskaren flitigt måste söka igenom 
data i jakten på olika teman (Hayes, 2000). Med anledning av att denna studie har en 
explorativ ansats valdes en induktiv tematisk form av den kvalitativa tematiska 
analysmetoden. Denna innebar att inga förutbestämda hypoteser och frågeställningar 
fanns. Istället söktes en djupare förståelse utan att för stor vikt lades vid tidigare teorier 
och uppfattningar. Induktiv tematisk analys innebär följaktligen att de olika temana 
framkommer utifrån de data som samlats in. Nedan beskrivs tillvägagångssättet.  

 

Efter det att intervjuerna var genomförda transkriberades de. Därefter lästes den 
transkriberade texten igenom i sin helhet för att på så sätt skapa en god helhetssyn. 
Texten lästes ett flertal gånger avsikten med detta var att inte missa för syftet värdefull 
information. När en god överblick hade uppnåtts delades texten in och sådant som 
ansågs vara relevant för det huvudsakliga syftet med uppsatsen markerades. Detta 
sorterades därefter in under övergripande begrepp, preliminära teman. Nästa steg i 
arbetet var att ta ett tema i taget och gå igenom materialet ännu en gång just för att 
kunna finna sådant som var av relevans för ett specifikt tema. Därefter tolkades och 
sammanfattades materialet under respektive tema och formulerades istället med egna 
ord. Slutligen gavs varje tema ett namn. I hela materialet hittades åtta olika teman.  
Citaten som exemplifierar de teman som framkommit är valda för att förtydliga det 
temat som de beskriver. Citaten har justerats något för att underlätta för läsaren, dock 
har inte innebörden ändrats. Citaten är även rubricerade med fiktiva namn på 
intervjupersonerna, emellertid stämmer könen.  

 

 

Resultat 

I analysen av det transkriberade materialet framträdde alltså åtta teman. De åtta temana 
är: Känsloprocess, Indirekt mobbing berör mer än direkt mobbing, Kan hända vem som 
helst, Förståelse för mobboffret, Hjälparna väcker beundran, Medlöparnas brist på 
ingripande, Lärarens passivitet irriterar, samt Alla kan hjälpa till.  

Med anledning av att de teman som framkom var gemensamma för de båda filmerna 
redovisas temana gemensamt i resultatdelen nedan. Den enda märkbara skillnaden 
mellan filmerna som framkom var att de elever som intervjuades, alltså elever i årskurs 
åtta, tenderade att känna igen sig själva mer i filmen Osynlig. De upplevde den 
handlingen som mer frekvent förekommande på deras skola.  
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Känsloprocess 

Samtliga intervjupersoner beskrev att de upplevde olika typer av känslor under olika 
delar av filmerna när de såg dem. Detta då de beskrev att de i början av filmerna först 
upplevde känslor som ilska, frustration och irritation. Dessa förnimmelser övergick 
emellertid till att i mitten av filmerna istället bytas ut mot känslor som sorg och 
ledsamhet för mobboffret samt för att slutligen övergå, hos samtliga intervjupersoner, 
till en positiv glad och lycklig känsla. Många upplevde alltså en känsla av hopplöshet i 
början av filmerna, men denna övergick sedan istället till en positiv känsla. Någon 
uttryckte det som att filmerna visar på att det faktiskt finns hopp.  

 

 ”Alltså hela filmen har ju som ett sammanhang och därför berör den mig. Alltså när man ser den 
 blir man så här ledsen först, sen blir man förbannad och sen på slutet när man ser hur glad den 
 där lilla killen blir – ja, då blir man ju glad! Jag tänkte så här - att det kan ju faktiskt vara värt att 
 färga håret för en sådan sak.” Martina 

 

Indirekt mobbing berör mer än direkt mobbing 

 

Flera intervjupersoner menade att de när de såg filmen Osynlig kände sig mer sorgsna 
än när de när de såg filmen Rödhårig. De ansåg att de lättare kunde sätta sig in i den 
osynliga tjejens situation eftersom de kände igen scenariot i den filmen. Den rent direkta 
mobbingen, när man går runt och knuffar på varandra m.m., upplevdes inte längre som 
så vanlig i högstadiet som den gjorde i tidigare årskurser. Därmed upplevde alltså 
intervjupersonerna att det i deras årskurs är vanligare att man bara vänder ryggen till 
och ”fryser ut” någon än att man går till fysiskt angrepp. Många framhöll även att 
tanken på att bli utfryst är något som skrämmer dem och flera påvisade att de ansåg att 
det var en av de värsta sakerna som skulle kunna hända. Rädslan för att vara osynlig och 
inte få vara med var stark och några menade även att de hellre skulle vilja bli slagna 
istället för utfrysta.  

 

”Ja, man känner ju mycket på båda, men Osynlig kände jag nog lite mer för, för alla typ fryste ju 
ut henne hon gick och var tyst hela tiden och ingen typ valde henne på gympan och i matsalen fick 
hon sitta helt själv.  Alltså, det är nog det värsta som kan hända att man inte har någon att prata 
med att man inte har någon inte ens i klassen och att sitta helt själv i matsalen. Man blir typ 
ledsen, men samtidigt blir man arg när man ser att hon försöker gå in i gänget och så vänder de 
bara ryggen till man blir ju så arg! Varför låter de henne inte komma in och försöka få några 
kompisar eller så?” Johan  

 

”Jag vet inte, men jag tror nog att jag hellre skulle vara i den situationen att jag blev kallad 
ljushuvud eller något istället för att bli utfryst och bara vara osynlig” Jessica 
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”Jag har typ sett andra sådana här filmer och då sa någon som hade blivit mobbad att de hellre 
ville att de skulle slå dem än att bara ignorera dem för det gjorde mer ont att bli ignorerad och 
utfryst…” Peter 

 

”Det har hänt hur många gånger som helst här på skolan känns det som. Den (filmen Osynlig) 
känner jag igen mer än vad jag känner igen den andra.” Agnes 

 

Kan hända vem som helst 

 

Många intervjupersoner upplevde det som irriterande att den lille killen i filmen 
Rödhårig mobbades för sitt utseendes skull och de påpekade att man inte kan hjälpa hur 
man ser ut. Flera påpekade också, dock endast tjejer, att de tyckte att den lille killen var 
söt och att de inte kunde förstå varför han mobbades. Likaså i filmen Osynlig var det 
många som reagerade på att tjejen som blev mobbad och var osynlig såg ut som vem 
som helst och att hon inte såg ut på något särskilt uppseendeväckande sätt utan bara var 
en ”vanlig” söt tjej med glasögon. Detta ledde i sin tur till att någon intervjuperson klart 
uttryckte att man inte alls behöver se annorlunda ut för att bli mobbad utan att vem som 
helst kan bli det. Denna intervjuperson utryckte det som:  

 

”Hon undrar säkert vad det är för fel på henne, men det är ju inget fel, det är ju alla andra som 
har sina egna fel och liksom vill föra över dem på henne eller nåt.” Jenny 

 

Förståelse för mobboffret 

 

Intervjupersonerna uttryckte inlevelse i mobboffrens situation. De kunde identifiera sig 
med dem och känna sympati för dem. Alla intervjupersoner uttryckte även att de kände 
medlidande med de båda. De tyckte synd om dem och flera intervjupersoner menade 
även att de lätt kunde förstå hur mobboffren mådde när de blev utfrysta och hackade på 
m.m. Flera intervjupersoner betonade även att dessa mobboffer måste ha känt sig 
ensamma, värdelösa och som om ingen brydde sig om dem. Åtskilliga intervjupersoner 
påpekade att ingen ska behöva må som mobboffren måste ha mått när de vaknade på 
morgonen och visste att de var tvungna att gå till skolan ännu en dag. Vidare menade 
några att filmerna på ett bra sätt visar hur pass liten och betydelselös ett mobboffer kan 
känna sig. Intervjupersonerna menade även att filmerna åskådliggjorde att mobboffer 
oftast mår dåligt både fysiskt och psykiskt när de blir utfrysta, slagna eller går som 
osynliga vålnader genom skolans korridorer. En intervjuperson uttryckte sig t ex så här: 

 

”Han (den rödhåriga lilla killen) måste känna sig ledsen och att han inte betyder någonting och 
så. Jag kunde känna medlidande med honom. Han mådde nog inte alls bra han kände det nog som 
att han inte betydde någonting och att han inte var värd någonting och så pga. sin hårfärg. Han 
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kände sig nog rädd varje dag när han gick till skolan. Rädd för att de skulle gå på honom igen och 
att han inte skulle våga göra någonting.” Maja 

 

”Jag tror hon (den osynliga tjejen) mår dåligt, jag vet inte men hon kan säkert ha 
självmordstankar och så. Hon tänkte nog så här: jag kommer inte att få prata med någon idag och 
ingen kommer att se mig idag och jag kommer att vara utfryst. Jag tror att hon kände sig väldigt 
deprimerad och väldigt ledsen. Att man inte är värd att leva eller någonting. Att man tänker jag 
har inga vänner och sådär. Att det är något fel på en själv och att det är något konstigt med en 
själv och att hon känner sig utfryst och att ingen bryr sig och sådär.  Jag känner verkligen med 
henne och kan förstå hur hon måste må.” Susanne 

 

Hjälparna väcker beundran    

 

Filmerna väckte starka känslor hos intervjupersonerna gentemot de två personer som 
agerade mot mobbingen. Alla ansåg att det var modigt och starkt gjort av dem att handla 
som de gjorde och att det var värt en stor eloge. I filmen Rödhårig påpekade många att 
det är ett relativt stort steg att färga håret för att undsätta någon som man kanske inte 
känner eller ens har någon slags relation till. De menade att det inte är många som 
skulle ändra sitt utseende på ett sådant sätt, genom att färga håret, bara för att visa att 
mobbing inte går att acceptera. Samtidigt framhöll några intervjupersoner också att man 
kanske inte behöver gå riktigt så långt för att hjälpa ett mobboffer utan det kan räcka 
med en mindre handling för att hjälpa någon ur en mobbingsituation. En intervjuperson 
uttryckte sig så här: 

 

” Jag tyckte att det var bra gjort av honom som färgade håret. Det var så bra att han gjorde det 
som han gjorde. Han var så modig på något sätt. Man blev bara så här superglad när man såg 
honom och att han vågade. ” Jessica 

 

En annan intervjuperson uttryckte istället sin uppskattning för hjälparen så här:  

 

”Jag kände särskilt mycket för den tjejen som sa hej i slutet, hon som satte sig bredvid den 
osynliga. Hon verkade snäll och som att hon verkligen bryr sig, man känner liksom sympati för 
henne. Hon hade medkänsla och det var bra att hon verkligen såg den här osynliga personen och 
att hon brydde sig. Jag tror att hon gjorde som hon gjorde för att hon inte vill att någon ska må 
dåligt utan att hon verkligen vill att folk ska må bra och ha det trevligt.” Lisa  
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Medlöparnas brist på ingripande 

 

I situationen som den i filmen Osynlig, menade någon att man antagligen vill ingripa, 
men att många nog är rädda för att själva bli utfrysta. Alla ser vad som händer, men 
många känner själva sig osäkra, och det får följden att man inte vågar ingripa mot 
mobbingen. Vidare påpekade några att huruvida man ingriper eller inte kan ha att göra 
med vilken slags mobbingsituation som råder. Är det t ex en situation där några slår 
någon menade några intervjupersoner att man inte skulle våga ingripa av rädsla för att 
själv bli slagen.  

Samtidigt kommenterade flera av intervjupersonerna att de lade märke till och tänkte på 
att alla runt omkring, alltså alla medlöparna, såg ut att ha så roligt tillsammans samtidigt 
som de såg att de två mobboffren faktiskt blev mobbade. Denna brist på agerande från 
medlöparnas sida förargade några av intervjupersonerna, t ex yttrade sig en 
intervjuperson så här: 

”Ja, de som stod där i korridorerna när hon (den osynliga) kom gåendes. Man vet ju att det finns 
sådana personer… Vad jag tyckte och tänkte om dem ska jag nog inte säga här… Man mådde typ 
dåligt när man såg dem.” Jenny 

 

Lärarens passivitet irriterar 

 

Ett annat tema kretsar kring den roll läraren i filmen Osynlig intar. Flera 
intervjupersoner upprördes över att läraren inte agerar emot mobbingen som försiggår i 
den scenen. I den scenen väljer eleverna själva lag på idrotten och den osynliga tjejen 
blir inte vald överhuvudtaget utan man får se att de andra eleverna börjar utan henne. 
Den här scenen var det många som kommenterade och undrade varför inte läraren 
agerade och gjorde något åt det, som att t ex själv dela in klassen i olika lag. Några 
ansåg att de kände igen sig i detta att lärarna inte gör något eller ser vad som faktiskt 
händer. En intervjuperson påpekade också att det var konstigt att den osynliga tjejen 
fick sitta helt ensam i matsalen och tyckte att det var konstigt att inte ens en lärare satte 
sig bredvid henne.  

”Jag kom att tänka på det där med idrotten och att hon inte blev vald och det tycker jag är rent 
skit av läraren att inte se till att hon fick vara med i något lag. Då blev jag förbannad och arg, så 
borde det inte få gå till. Jag tycker att han kunde ha delat upp lagen istället.” Pontus 

 

Alla kan hjälpa till 

 
Några intervjupersoner påpekade att en viktig sak i arbetet mot mobbing är att få fler 
elever att våga säga ifrån och agera mot mobbingen. Detta, ansåg många 
intervjupersoner, kom fram på ett bra sätt genom filmerna. Det är vanligt att flera bara 
står runt omkring och inte direkt mobbar men heller inte agerar emot mobbingen. 
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Intervjupersonerna påpekade att båda filmerna visar på att små handlingar kan förändra 
mycket. I filmen Rödhårig t ex gör han som agerar mot mobbingen inte så mycket 
egentligen, han färgar håret för att hjälpa mobboffret. Han agerar på så vis inte emot 
mobbarna själva och säger inget till dem. Detta betonar att om man inte vågar göra 
något direkt mot mobbarna så som att säga ifrån så kanske man istället kan göra små 
saker som påverkar dem som mobbar till att sluta. En intervjuperson formulerade sig så 
här: 

 

”Det borde ju vara så enkelt att få fler att göra som hon i filmen Osynlig gjorde för det är ju 
egentligen en så enkel sak att bara gå fram och säga hej eller något sådant. Det borde ju vem som 
helst kunna göra. De här filmerna är ju jättebra och sen måste ju eleverna själva börja upptäcka 
om man t ex ser att någon sitter själv och så då kan man ju bara gå fram och säga hej, var maten 
god eller något sånt där. ” Viktor  

 
En annan intervjuperson uttryckte sig istället så här: 
 

”Jag menar om man ändå är rätt så populär på skolan och så, så är det ju liksom ingen som 
kommer att sluta umgås med en bara för att man börjar prata med någon som kanske inte har 
några kompisar och så. Det är ju liksom ingen som kommer att bli dum mot en bara för att man 
hjälper någon annan.” Martin 

 

Detta att en liten handling kan räcka var det många som påpekade i filmen Osynlig. Där 
behövdes så lite för att den osynliga tjejen skulle bli synlig igen. Det räckte med att en 
annan tjej kom och satte sig vid samma bord som henne och sa hej till henne.  
 

”Jag tänkte att när den där tjejen kom och satte sig bredvid henne, det är så himla starkt gjort av 
bara en person, hon sa ju bara hej och då blev hon den osynliga tjejen jätteglad och kom tillbaka 
till verkligheten. Man såg ju att hon blev så himla lycklig så hon visste inte riktigt hur hon skulle 
göra, hon liksom bara: va är det någon som säger något? Hon blev ju så här jätteglad. Man ser ju 
det, för först bara sitter hon där och sedan börjar hon äta. Man ser att hon verkligen blir påverkad 
där.” Jessica 

 

En intervjuperson kommenterade att det fanns saker som hon kände igen sig i och 
framhöll att man faktiskt kan hjälpa andra genom små handlingar och att det var en 
”häftig” känsla att kunna hjälpa någon. 
 

”Jag kom att tänka på att jag och mina kompisar satte oss vid en tjej som brukar sitta själv i 
matsalen. Då blir man liksom påmind och man mår bra då för hon blev ju glad.” Erika 
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Synen på filmernas syfte enligt intervjupersonerna 
 
För att stämma av vad intervjupersonerna trodde att Friends syfte med filmerna var 
ställdes mot slutet av intervjuerna frågan: vad tror du att de vill säga med de här 
reklamfilmerna? Alla intervjupersoner var överens om att de trodde att Friends ville få 
elever att sluta mobba med hjälp av filmerna. Flera intervjupersoner påpekade att de 
också trodde att sådana här typer av filmer faktiskt skulle kunna hjälpa till i arbetet mot 
mobbing. Detta genom att få igång en diskussion och ett tankesätt kring mobbingen och 
få eleverna uppmärksammande på vad som faktiskt pågår. En intervjuperson uttryckte 
det så här: 
 

”Ja, jag tror att sådana här filmer skulle kunna hjälpa. Om man får se dem och att man kanske 
diskuterar dem efteråt. Om vi skulle visa dem här på skolan och att alla skulle få se dem så är jag 
nästan säker på att det skulle bli bättre. För det är ju inte så många som vet att det kanske känns 
så. För jag tycker att de visar hur de (mobboffren) mår på ett bra sätt. Jag hade i alla fall lätt för 
att sätta mig in i deras situation. För det känns nog inte så bra att ha det så.” Elin 

 
En annan intervjuperson menade att det nog kan vara svårt att påverka mobbarna med 
sådana här filmer, men alla runt omkring skulle nog kunna påverkas alltså alla elever 
som är medlöpare, dvs. de som inte direkt gör något men som heller inte agerar emot 
mobbingen. Detta eftersom intervjupersonen ansåg att man skulle känna sig väldigt 
”träffad” om man inte agerade om man skulle uppleva liknande situationer i 
verkligheten efter att ha sett sådana här filmer. 
 

Vidare påpekade ett antal intervjupersoner under intervjuernas gång att information om 
mobbing är viktigt och att de ansåg att det är högst relevant att man diskuterar frågor 
som rör detta ämne i skolan.   
 

Diskussion 
 
Syftet med föreliggande studie var att utvärdera hur högstadieelever upplever två 
reklamfilmer mot mobbing och jämföra elevernas upplevelser med det som 
filmskaparna (Friends) önskade att åskådaren skulle uppleva. 
 

Metoddiskussion   

 

Då det endast var 13 stycken högstadieelever varav alla var fjorton eller femton år 
gamla som blev intervjuade går resultatet inte att generalisera till alla elever i alla åldrar 
på olika skolor runt om i Sverige. Intentionen från början var att intervjua 15 elever, 
men på grund av sjukdom blev det slutgiltiga antalet 13 elever. Anledningen till att inte 
två andra elever tillfrågades var på grund av att när de 13 intervjuerna avslutades kändes 
ämnet mättat. I resultatet framkom information som var relevant och gemensam för hur 
intervjupersonerna upplevde de båda filmerna.   
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Det går alltid att diskutera huruvida en annan metod som exempelvis en enkät med 
öppna svar skulle ha givit mer tillförlitlig information. Dock ger inte en enkät några 
möjligheter till spontana följdfrågor. 

 
På grund av att ett intervjuschema redan hade gjorts upp av lärare på skolan så att 
intervjuerna passade med befintliga lektionstider kan kritik riktas mot att intervjuerna 
genomfördes tätt efter varandra. Detta fick till följd att det inte gavs någon tid för 
reflektion efter de första intervjuerna, som skulle kunna ha resulterat i att intervjuguiden 
ändrades eller justerades. Tid för eftertanke av vad som framkommit i varje intervju 
hade varit en fördel för de kommande intervjuerna, eftersom jag då hade kunnat 
uppmärksamma om något behövdes förtydligas eller fördjupas osv. En sådan sak som 
kanske hade kunnat framkomma om det funnits tid för reflektion är en följdfråga till de 
intervjupersoner som sade att de kände igen utfrysningssituationen i filmen Osynlig och 
att sådana var vanliga på deras skola. Hade de sett sådana själva? Händer det ofta på 
deras skola? Hur agerar de då? Brukar intervjupersonerna själva hjälpa mobboffren osv. 
Detta skulle kunna vara förslag till vidare forskning på området.   
  

Vidare hade en paus för eftertanke och sammanställning efter varje intervju också varit 
att föredra, då en snabb sammanställning av det nedskrivna intervjumaterialet hade lett 
till att intervjuerna lättare hade ”fastnat” i mitt minne och detta hade varit en fördel i 
sökandet på de olika temana. Att detta inte kunde genomförs hade med elevernas 
lektioner att göra. I och med att det var tidskrävande och ansträngande att genomföra 
sex respektive sju intervjuer i följd utan paus kan detta ha påverkat resultatet som 
framkom negativt. Min förhoppning och tro är dock att det har spelat en mindre roll.  
 

Det faktum att intervjuerna genomfördes under två dagar kan också ha påverkat 
intervjupersonernas svar då de elever som intervjuades första dagen kan ha ”skvallrat” 
om vilka frågor som ställdes till dem som intervjuades den andra dagen osv.  

 

Resultatdiskussion 

 

Hur väl lyckas filmerna förmedla Friends budskap och i vilken utsträckning uppnår 
Friends sitt syfte med dem?  

Friends kanske viktigaste syfte med filmerna var att de önskade att filmerna skulle 
väcka tankar hos åskådaren som i sin tur leder till att åskådaren känner att ”alla kan göra 
någonting” i arbetet mot mobbing. Enligt Batson, Sager, Garst och Kang (1997), 
upplever vi empati när vi tänker oss in i någon annans situation. Människor har en 
tendens att särskilt vara villiga att hjälpa till när vi känner oss fästa till någon, för då 
upplever vi också empati. Vi känner också empati för dem som vi identifierar oss med. 
När vi upplever empati har vi en benägenhet för att inte fokusera så mycket på våra 
egna problem utan istället mer på de problem som den person som vi känner empati för 
upplever. Vi upplever en genuin känsla av sympati och känner medlidande för den 
lidande personen och detta motiverar oss att hjälpa till (Myers, 2000). Holm (2001) 
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menar att empatibegreppet idag även brukar användas som synonymt med en rad 
liknande begrepp så som: medlidande, sympati, stöd och välvilja. Känner en person 
empati för någon annan, så ökar också dennes hjälpsamma beteenden mot den 
nödställde. 
 

För att få åskådaren att tänka till och förhoppningsvis även själv agera i liknande 
situationer i framtiden är det viktigt att filmerna väcker empati hos åskådaren. I temat, 
Förståelse för mobboffret, beskrev intervjupersonerna att de kunde känna sympati med 
filmernas båda mobboffer. Många intervjupersoner uttalade att de kunde sätta sig in i 
mobboffrens situation, identifiera sig med dem samt att flera påvisade att de även kände 
medlidande med mobboffren. Därmed kan en parallell också dras till empatibegreppet 
som alltså innebär just detta. Filmerna lyckas således få åskådaren att uppleva empati 
och därmed ökar också chansen för att åskådaren vill hjälpa mobboffren.   

 
Att filmen Osynlig under temat, Indirekt mobbing berör mer än direkt mobbing, av ett 
flertal intervjupersoner upplevdes som mer ledsam och sorglig än filmen Rödhårig kan 
ha att göra med att fler intervjupersoner lättare kunde sätta sig in i den osynliga tjejens 
situation. Anledningen till detta är att flera påpekade att handlingen i den filmen var 
vanligare på deras egen skola än handlingen i Rödhårig. Följaktligen uppfattades den 
indirekta mobbingen som vanligare bland intervjupersonerna i årskurs åtta än den 
direkta mobbingen som ansågs vara vanligare i lägre klasser. Enligt deras uppfattning är 
utfrysning en åldersrelaterad företeelse som blir vanligare vid högre ålder, medan den 
direkta mobbingen mer hör hemma vid lägre ålder. Detta kan vara en orsak till varför 
fler intervjupersoner menade att de kände mer för den osynliga tjejen i och med att de 
tyckte sig känna igen den typen av mobbing och därför lättare kunde sätta sig in i 
hennes situation. Således kunde även intervjupersonerna lättare känna empati för den 
osynliga tjejen.  

  
Många intervjupersoner reagerade på filmen Osynlig och tyckte att den var hemsk och 
flera påpekade att utfrysning är en av de värsta sakerna som skulle kunna hända på en 
skola. Det fanns alltså en uttalad rädsla och fruktan bland några intervjupersoner för att 
själva bli utfrysta. Samtliga tyckte att det var väldigt synd om den osynliga tjejen i 
filmen och flera påpekade att detta scenario, att någon blir utfryst, faktiskt är ett vanligt 
förekommande fenomen på deras skola. Någon intervjuperson påpekade att hon 
reagerade på att eleverna runt omkring i filmerna såg ut att ha så roligt och någon annan 
kommenterade att hon blev irriterad på alla de elever som bara stod runtomkring och 
inte agerade. Varför var det inte fler av medlöparna i filmerna som reagerade så som 
intervjupersonerna reagerade? Ser det ut på samma sätt i verkligheten? Agerar inte 
elever när de ser liknande situationer i verkligheten? Detta kan ha att göra med så kallad 
bystander-effect, vilken innebär att människors vilja att hjälpa till är beroende av hur 
många andra bystanders eller medlöpare som är närvarande (Passer & Smith, 2001).  
 
Den händelse som kom att leda fram till att uttrycket bystander-effect myntades var 
mordet på Catherine Genovese. Hon våldtogs och mördades på bakgården till sin 
lägenhetsbyggnad i New York 1964. Hon attackerades och våldtogs i mer än en 
halvtimme medan 38 grannar på ett eller annan sätt bevittnade händelsen. Trots att det 
fanns 38 vittnen var det ingen som larmade polisen förrän efter en halvtimme och då var 
Catherine redan död (Darley & Latané, 1968). Den här händelsen ledde till att flera 
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experiment och undersökningar utfördes, vilka senare ledde fram till begreppet 
bystander-effect (Darley & Latané, 1968). 
  
De mobbingsituationer som utspelas i filmerna skulle kunna kopplas ihop med 
begreppet bystander-effect. I och med det måste alla medlöpare, om man istället 
applicerar filmernas mobbingsituationer till verkligheten, informeras och få lära sig om 
hur deras agerande antigen kan leda till att uppmuntra eller motverka mobbing (Whitted 
& Dupper, 2005).  Detta då medlöpare i en mobbingsituation kan bidra med 
uppmärksamhet och ibland även med assistans till dem som mobbar. Observationer har 
visat att medlöpare finns i en stor del av olika mobbingsituationer och att de generellt 
bidrar till att öka aggressionen. När någon däremot sade ifrån, vilket skedde mycket 
sällan, så tenderade mobbingen att upphöra (Hawkins, Pepler & Craig, 2001). Man 
brukar tala om de tre besluten och att konsekvenserna av dessa tre beslut leder fram till 
om medlöparen kommer att lägga sig i den aktuella situationen eller inte. De tre 
besluten är: medlöparen måste notera att något händer, tolka detta som en akutsituation 
och besluta sig för att han har personligt ansvar för intervention (Darley & Latané, 
1968). 
 
Bristen på intervention från medlöparna runt omkring den mobbade eleven i filmerna 
skulle alltså kunna relateras till bystander-effect. Interventionsbristen kan även kopplas 
ihop med teorierna om de tre besluten som måste föreligga för att en medlöpare ska 
agera. När en situation som den i filmen Osynlig uppstår är i regel inget av dessa beslut 
uppfyllt, eftersom ingen av medlöparna runt omkring verkar ha noterat att något händer. 
Det andra beslutet att medlöparna måste tolka situationen som en akutsituation är inte 
heller uppfyllt, antagligen eftersom denna typ av situation antagligen händer nästintill 
varje dag. Dessutom känner förmodligen medlöparna heller inget personligt ansvar, utan 
tänker antagligen bara att ingen annan gör något och då behöver inte heller jag agera.  
 
Att få agerar i mobbingsituationerna i filmerna, kan även bero på att medlöparna 
uppfattar det som att de elever som fryser ut en annan elev inte är helt främmande för 
offret utan någon/några som han/hon vet vilken/vilka det är. Hypotesen att människor är 
mer villiga att hjälpa till om de upplever att angriparen inte känner sitt offer sedan 
tidigare har presenterats av Levine (1999).  Levine menar även, att om åskådaren 
uppfattar det som, att om personen som angriper eller gör något annat 
uppseendeväckande mot någon är en familjemedlem eller bekant till den som blir 
attackerad, så ingriper inte åskådaren i samma utsträckning. Detta menar Levine kan ha 
att göra med att åskådaren i en situation som den ovannämnda inte uppfattar situationen 
som en potentiell akutsituation eftersom han/hon tror att de känner varandra.  
 
I de situationer som beskrivs i filmerna, känner antagligen mobboffret de elever som 
fryser ut henne/honom eftersom de går på samma skola och således minskas även 
mobboffrets chans för undsättning. Därmed uppfattar medlöparna inte mobbingen som 
en akutsituation eftersom de upplever och vet att personerna känner varandra. Således 
kan mobbingsituationer enligt detta sätt att se aldrig bli en akutsituation, eftersom i stort 
sett alla som blir mobbade vet vilka deras angripare är och detta känner även 
medlöparna till. Därför minskas chansen för ett mobboffer att få undsättning. 
 
Varför reagerade då intervjupersonerna på filmerna och varför kände de bland annat 
empati och varför tyckte de synd om mobboffren? Borde de inte ha reagerat på samma 
sätt som medlöparna i filmerna, alltså inte alls? Ser man det utifrån teorierna med de tre 
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besluten noterade intervjupersonerna att något hände och tolkade antagligen 
situationerna i filmerna som en akutsituation då ingen av dem visste om offret kände 
angriparna. Detta kan bero på att intervjupersonerna såg händelsen ”utifrån” och alltså 
inte själva var elever på skolan. Intervjupersonerna upplevde förmodligen därigenom att 
de kände ett personligt ansvar för intervention. Vidare kan det också bero på att alla 
intervjupersoner såg filmerna ensamma och följaktligen var det inte några andra 
medlöpare i närheten. Bystander-effect innebär just att människor i regel är mindre 
villiga att hjälpa en medmänniska när det är många andra som också står och tittar på. 
Under visningen av filmerna och under intervjutillfället upplevde troligen 
intervjupersonerna att de kände ett ökat personligt ansvar då de var den enda personen 
som såg filmen och att frågor ställdes om vad intervjupersonen själv upplevde och 
kände.  
 
Under temat, Medlöparnas brist på ingripande, framhöll en del intervjupersoner att de 
trodde att en anledning till varför så få elever agerar mot olika mobbingsituationer kan 
vara att många är rädda för att de själva ska bli nästa mobboffer om de skulle agera och 
gå emellan och stå upp för mobboffret. Detta överensstämmer även väl med vad Nansel 
el at., (2001) tar upp då de påvisar att en del elever försöker undvika mobboffer av 
rädsla för att själva utsättas för mobbing och för att de på så sätt då även tror att de 
skulle mista sin sociala status bland sina övriga kompisar. Att inte fler elever agerar mot 
mobbingen kan också ha att göra med att medlöparna ofta är rädda för att de, om de 
skulle agera och gå emot mobbarna, nästa gång själva skulle bli mobbarnas nya offer 
(Veenstra, et al  2005). 
 
Flera intervjupersoner betonade dock att det var bra att de personer som agerar emot 
mobbingen inte gör något mot själva mobbarna utan att de istället interagerar med 
mobboffret, vilket tydligt framgår i båda filmerna.  De ansåg att även om man kanske 
inte vågar gå emot mobbarna direkt, så kan man i alla fall agera genom att göra saker 
som liknar de handlingar som visas i filmerna. Detta kan tolkas som att Friends budskap 
”alla kan göra någonting” har uppfattats på det sätt som Friends önskade.  
 

Friends subtila budskap i filmerna och hur de upplevdes av intervjupersonerna 

 

Under temat, Kan hända vem som helst, påpekade flera av intervjupersonerna att de ansåg att 
mobboffren inte såg annorlunda ut och att de inte förstod varför de blev mobbade. Några 
kommenterade också att man inte alls behöver se ut på ett särskilt sätt för att bli mobbad utan 
det kan hända vem som helst. Detta konstaterande stämmer väl överens med det som Friends 
önskade att åskådaren skulle tänka när denne ser filmerna. Friends intentioner med att låta 
mobboffren se högst vanliga ut, var just att påvisa att vem som helst kan bli mobbad och att 
man inte behöver se ut eller agera på något särskilt sätt för att bli det.  
 

Ett budskap som Friends önskade förmedla (genom att inte låta den osynliga tjejen i 
filmen Osynlig heja tillbaka på den tjejen som kom och satte sig bredvid henne) var att 
visa på att mobboffer ofta är väldigt kränkta och att det tar lång tid att bygga upp ett 
självförtroende igen. Detta kommenterades bara av en enda intervjuperson som tyckte 
att det var konstigt att hon inte ens hejade tillbaka. Ingen annan av intervjupersonerna 
kommenterade att hon inte hälsade tillbaka. Detta budskap verkar således inte riktigt ha 
förståtts eller uppmärksammats av intervjupersonerna.  
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Sammanfattningsvis tyder resultaten från denna undersökning på att det syfte som 
Friends har med filmerna faktiskt också till stor del uppnås. De flesta budskap som 
Friends ville förankra uppfattas av intervjupersonerna. Undantaget är budskapet om att 
mobboffer är så kränkta att de inte alltid reagerar som förväntat på t ex vänlighet. 

  
Huruvida detta leder till att mobbingen minskar i realiteten är dock svårt att uttala sig 
om. Intervjupersonerna uttryckte tydligt att de kände empati för mobboffren i filmerna 
och att det behövdes så lite för att påverka den rådande situationen m.m. Det är dock 
svårt att utifrån detta dra slutsatsen att intervjupersonerna kommer känna empati även 
för de mobboffer som finns på deras skola och även i praktiken agera emot mobbingen. 
Man kan bara hoppas att intervjupersonen som sade – ”att man skulle känna sig väldigt 
”träffad” om man inte agerade om man skulle uppleva en sådan här situation i 
verkligheten efter att ha sett en sådan här film” - har rätt i det hon säger för det skulle i 
så fall innebära att fler skulle agera även i verkligheten och att Friends syfte med 
filmerna blivit helt infriat. 
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Bilaga 1.  
Intervjuvguide ”Rödhårig” 

 
Info om syftet  
Friends 
Forskningsetiska frågor 
Intresserad av vad just du tycker finns inga rätt eller fel 
 
Hur kändes det när du såg det här? Hur kände du? 

- Vad väcker den för känslor hos dig? 
- Olika känslor…ledsen, glad, arg m.m. 
 

Var det något du kom att tänka på när du såg filmen? 
 

- Har du någon gång sett någonting liknande i verkligheten? 
 
Var det något särskilt som berörde dig? 

- Ja, var det något särskilt som du tänkte eller som berörde dig…som du kände som 
berörde dig? 

- Någon särskild del av filmen? 
Var det någon person i filmen som du kände särskilt för? (Vad svarar ip spontant?) 

- Vem – vad kände du för xx – varför…Någon annan som du kände för – vem, vad… t 
ex den äldre killen innan han färgar håret, efter? 

 
Hur tror du den yngre killen i filmen känner sig? 
(före själva händelsen med den äldre killen som färgade håret? Efter händelsen?) 
Först – sedan  
 
Varför tror du att den äldre killen agerar som han gör vad tror du fick honom att göra 
det? 
 
Tror du att man kan få fler elever att agera som han gjorde? Hur i så fall? 
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Bilaga 2. 

Intervjuguide ”Osynlig” 
 
Hur kändes det när du såg det här? Hur kände du? 

- olika känslor….ledsen, glad, arg m.m.  
 

Var det något du kom att tänka på? Var det något särskilt som berörde dig? 
- Vad i så fall, berätta? 
- Har du någon gång sett någonting liknande? 
 

Var det något särskilt som berörde dig? 
Ja, var det något särskilt som du tänkte eller som berörde dig..? som du kände, som berörde 
dig? Någon särskild del av filmen? 
 
Var det någon person i filmen som du kände särskilt för?  
( Vad svarar ip spontant?) 
Vem vad kände du för xx – varför…någon annan som du kände för – vem, vad… t ex den 
äldre killen innan han färgar håret, efter? 
 
Hur tror du att den ”osynliga” tjejen i filmen känner sig före själva händelsen i 
matsalen när den andra tjejen kom och satte sig vid samma bord och hälsar på henne? 
(före själva händelsen med tjejen som kommer och sätter sig bredvid henne i matsalen? Efter 
händelsen?) 
 
Varför tror du att tjejen i matsalen agerade som hon gjorde, vad tror du fick henne att 
göra det? 

- Hur tror du att hon kände sig efter att hon agerade som hon gjorde? 
- Hur kan man få fler elever att agera som hon gjorde? 

 
Vad tror du de vill säga med dessa filmer? 
Och hur tror du att de har tänkt få slut på mobbingen då genom dessa filmer? 

- Anser du att den uppfyller det syftet? Varför, varför inte? 
- Om inte vad skulle man kunna ändra? Vad kan man göra bättre? 

 
Tror du att dessa filmer kan bidra till att minska mobbingen på en skola som din? 
Varför då? Varför inte? På vilket sätt kan sådana filmer hjälpa till…. 

- I så fall hur? 
- Tror du att den här filmen kan göra någon nytta i arbetet mot mobbing? 

 
Tror du att dessa filmer kan påverka en mobbingsituation? 
           - Berätta…Om inte varför inte? 


