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ABSTRACT 
 
Attack är bästa försvar 
- En kvalitativ intervjustudie med före detta mobbare. 
 
The objective of this study was trying to understand bullying focusing on the bully. The 
questions at issue were: What can contribute in the making of a bully? What are the benefits 
and losses in bullying? What are the former bullies’ thoughts on bullying, now in comparison 
to in their youth. This was investigated with a qualitative approach from a former bullys 
perspective, hence three former bullies were interviewed. The result was presented in themes 
and was then analysed from a social psychological and social constructionist perspective. In 
the discussion the result was also compared to the previous research 
 
Results showed that all interviewed former bullies claim to have had a secure childhood. They 
all moved and transferred to another school, after which the bullying began or escalated. The 
interviewees or their friends started using tobacco, alcohol and drugs at an early age. They 
were deviant in several ways and the bullying was a part of their behaviour. The interviewees 
had a central position in their groups of friends. The interviewees testified that they had been 
aggressive and had a bad temper.   
 
The interviewees used the bullying partly to conceal their insecurity. Often the bullying 
concerned status and struggle for social position. The interviewees did not feel remorse at the 
time and they did not see them self as bullies. Now they consider that what they did was 
wrong, but they do not feel guilt.    
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1. INLEDNING 
 
1.1 Problemformulering 
Vi är intresserade av att studera mobbning då detta är en vanligt förekommande problematik 
som har fått lite utrymme på socionomutbildningen. Vi upplever att mobbningen vanligen 
betraktas ur ett offerperspektiv och tyckte därför att det istället skulle vara intressant att 
studera mobbaren. Vi vill undersöka vad som driver en mobbare och vad det kan finnas för 
vinster med att mobba andra, liksom vad man kan ”förlora”.  
 
1.2 Förförståelse 
Uppsatsförfattarna har inte varit utsatta för mobbning och definierar sig inte heller som före 
detta mobbare. Trots att mobbning är relativt lätt att definiera som företeelse, så är det svårare 
att hitta personer som ser sig själva som före detta mobbare. Vi har märkt att människor i vår 
omgivning medger att de vid olika tillfällen varit direkt eller indirekt inblandade i mobbning. 
De anser dock inte att de är mobbare.  
 
Den information vi fått tidigare har framför allt varit inriktad på offrets känslor eller på att 
beskriva förövarna som offer för lågt självförtroende eller dåliga hemförhållanden. Mobbaren 
ses själv som ett offer som behöver ta ut sin frustration på sina skolkamrater. Utifrån våra 
egna erfarenheter tror vi inte alltid att detta stämmer.        
 
1.3 Syfte 
Syftet med rapporten är att försöka förstå mobbningsproblematik med fokus på mobbarens 
livsvärld.  
 
1.4 Frågeställningar 
Vad kan bidra till att göra en person till mobbare? 
Vilka syften, vinster och förluster finns med att mobba? 
Hur ser den före detta mobbaren på mobbning nu i förhållande till då? 
 
1.5 Koppling till socialt arbete 
Vi ser flera kopplingar mellan mobbningsproblematik och socialt arbete. En given koppling 
uppstår för socionomer som arbetar inom skolvärlden, exempelvis som kurator. Detta innebär 
att man kommer i direktkontakt med mobbningsproblematik och dess effekter. Vi tror också 
att socialarbetare kan komma i kontakt med människor i andra faser i livet som bär med sig 
erfarenheter av mobbning, antingen som mobbad eller som mobbare. Detta kan förekomma 
bland annat inom verksamheter som kriminalvård, HVB-hem, missbruksvård eller terapeutisk 
verksamhet. 
 
1.6 Begrepp 
 
Mobbning: När en eller flera personer upprepade gånger och under en viss tid tillfogar en 
annan individ skada eller obehag, vilket den utsatta har svårt att försvara sig mot. Mobbning 
kan ske direkt, med fysiska eller verbala medel, eller indirekt, genom utfrysning. (Olweus, 
1991) 
 
Mobbare: Person som utsätter annan/andra för mobbning. (Olweus, 1991)  
 
Livsvärld: Intervjupersonens inre värld, samt hur personen upplever och uppfattar sin 
omvärld. (Olsson & Sörensen, 2001) 
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1.7 Disposition 
Uppsatsens första kapitel är en inledning där vi redogör för problemformulering och 
förförståelse, samt klargör syfte, frågeställningar och begrepp. I det andra kapitlet presenteras 
uppsatsens metod. Sedan redovisas den tidigare forskning vi har tagit del av. Därefter följer 
en beskrivning av de teoretiska perspektiv som är uppsatsens analysverktyg. I det femte 
kapitlet presenteras resultatet av datainsamlingen. Detta analyseras sedan i det följande 
kapitlet. Uppsatsen avslutas med en diskussion, där vi besvarar frågeställningarna, diskuterar 
metoden, samt ger förslag till vidare forskning.    
 
2. METOD 
 
2.1 Vetenskapsfilosofisk position 
Uppsatsen bygger på en hermeneutisk-fenomenologisk vetenskapsfilosofisk position. Det 
betyder att vi ville göra en kvalitativ intervjuundersökning där vi skulle eftersträva att 
fördjupa förståelsen av våra informanters egen förståelse av det fenomen vi undersöker – 
dynamiken i mobbning genom att träda nära mobbaren snarare än den mobbade. För att 
möjliggöra en fördjupning gjorde vi en uppdelning i två intervjutillfällen för varje informant 
och har under de inledande intervjuerna försökt hålla oss fria från tolkningar, och därmed 
komma åt intervjupersonernas egna berättelser och upplevelser. Inför den uppföljande 
intervjun gjorde vi däremot vissa tolkningar av data från det första intervjutillfället för att 
kunna följa upp och fördjupa vår förståelse av de erfarenheter som redan förmedlats till oss. 
Vi har sammanfattat alla data i enlighet med den hermeneutiska cirkeln genom att tolka från 
helhet till del, och sedan från del åter till helhet. Här har vi använt insikten att ett ord kan 
förstås genom att ses i en sats. Satsen får mening genom just det ordet. Satsen ger i sin tur 
mening åt stycket, vars sammanhang fördjupar förståelsen av texten. Detta gående mellan del 
och helhet öppnar upp för viktiga kunskaper. (Sjöström, 1994, s 82) I analysen sammanfattar 
vi resultatet till en helhet som vi granskar ur valda teoretiska perspektiv. 
 
2.2 Analysverktyg 
Att formulera en forskningsbar frågeställning mot bakgrund av tidigare kunskap innebär att 
teorianknyta problemet. Man måste bestämma sig för vad som är mest centralt att undersöka. 
(Lantz, 1993, s 44) Detta arbete gjorde vi i en inledande fas, frågeställningarna valdes ut för 
att motsvara vårt syfte och baserades på den tidigare forskningen och vår egen förförståelse. I 
genomgången av tidigare forskning fastnade vi för att undersöka mobbaren ur ett socialpsyko-
logiskt och socialkonstruktionistiskt perspektiv. Det vill säga med hjälp av teorier som syftar 
till att knyta ihop personer med omgivning och relationer, då vi tror att mobbning uppstår i 
samspel och kontext. Vi har fokuserat på vissa faktorer, såsom bland annat hur våra 
informanter konstruerar sig som före detta mobbare samt vilken betydelse gruppmekanismer, 
samspel och roller haft i denna konstruktion. De teorier vi valt att använda oss av redovisas i 
kapitlet ”Teoretiska perspektiv och analysverktyg”. Analysen genomförs efter den inledande 
tematiseringen och den hermeneutiska grundtolkningen av redovisningen av vad som 
framkommit i intervjuerna.  
 
2.3 Litteratursökning 
Vi har sökt litteratur om mobbning via Stockolms universitetsbiblioteks databas. Vi valde ut 
den litteratur som skrivits av de mest framstående forskarna. Vi gjorde bedömningen utifrån 
att författarna var ofta citerade i annan litteratur och i vetenskapliga artiklar. När vi sökt 
böcker har vi främst använt oss av sökord som mobbare och mobbning men även skolpro-
blem, antimobbningsarbete, tonårsproblem, trakasserier och så vidare. Därefter har vi gått till 
de bibliotek där de intressanta böckerna kunnat återfinnas och skaffat oss överblick genom att 
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läsa resuméer av innehållet – ofta baksidestexter. De bibliotek vi använt är biblioteket för 
socialt arbete, Stockholms universitetsbibliotek och Jakobsbergs bibliotek. Vi har även funnit 
ytterligare böcker inom vårt område på plats på biblioteken då de stått sorterade med de 
böcker vi funnit via Internet. Det är cirka 15 titlar som vi arbetat mer ingående med, varav vi 
har refererat åtta stycken. 
 
Vi har funnit en hel del litteratur som berör mobbning och både tar upp mobbare, mobbade 
och medföljare. Vi har inte funnit några böcker om enbart mobbare. Vi har bara funnit en bok 
som enbart byggt på flickor och flickors mobbning. De flesta böckerna (främst Dan Olweus) 
baseras på forskning om pojkar. Denna forskning har bestått av övervägande kvantitativa stu-
dier som presenterar gemensamma drag hos mobbare, såsom egenskaper och livssituation. Vi 
har inte funnit några kvalitativa intervjustudier med mobbare, det finns dock vissa berättelser 
om mobbningssituationer. Vi har inte lyckats finna någon som helst litteratur med fokus på 
eller med anknytning till vuxna, före detta mobbare.  
 
Artiklar söktes framförallt i databaserna Academic Search premier, Psyc ARTICLES, ASSIA 
och Artikelsök. Vi använde ett antal sökord i olika kombinationer för att begränsa urvalet av 
artiklar. Psyc ARTICLES valdes bort då vi här hittade individualpsykologiska artiklar och vi i 
första hand var intresserade av sociala och samhälleliga faktorer. Artikelsök valdes bort då 
den innehöll presstext, vilket vi inte ville ha. Även ASSIA valdes bort då vi inte fann vad vi 
ville ha där. Vi har därför begränsat oss till det urval av artiklar som vi fann i Academic 
Search premier. Vi begränsade urvalet genom att endast söka fulltextartiklar som var 
granskade genom peer review. Sökordet bully gav 356 träffar och bullies gav 373 träffar. Vi 
sökte även på orden peer bully och peer harassment, vilka gav 75 träffar vardera, men 
innehöll inte det vi sökte efter. Därefter sökte vi på bully or bullies, vilket gav 375 träffar. Vi 
sökte igenom dessa genom att först titta på rubriker och därefter läsa abstract. Vi valde ut 13 
artiklar om mobbare och mobbning, av vilka vi har använt oss av tre i uppsatsen.    
 
2.4 Forskningsdesign och datainsamling  
En abduktiv strategi har använts i datainsamlingen, en kombination av induktion och 
deduktion. Våra informanter gavs möjlighet att själva beskriva och berätta om sina 
upplevelser, vilket utgör den induktiva delen. Det deduktiva inslaget handlar om att vi som 
uppsatsförfattare delvis styrdes av vår egen förförståelse, den tidigare forskningen vi tagit del 
av samt de teoretiska perspektiv vi anlagt som verktyg i uppsatsen. Detta innebar bland annat 
att våra intervjufrågor färgades av dessa kunskaper. Sammantaget har vi valt att utgå från 
insamlade data och sedan tolka utifrån teoretiskt grundade antaganden i enlighet med den 
abduktiva strategin. (Larsson, 2005, s 23) 
 
Vårt val av datainsamlingsmetod var att göra en kvalitativ intervjustudie. För att nå djupare 
och mer omfattande kvalitativa beskrivningar från våra informanter valde vi att göra två 
intervjuer vid två olika tillfällen med respektive informant. Intervjuarens arbete kräver 
utrymme för både förarbete och eftertanke. Det är viktigt att lägga energi på förarbetet för att 
vara säker på att undersöka det man önskar undersöka. Det är svårt att i efterhand reparera de 
misstag som eventuellt begåtts under intervjun. (Lantz, 1993, s 37). Med denna tanke som 
grund valde vi att genomföra intervjuerna i två steg: en längre inledande intervju och en 
kortare uppföljande intervju då vi berörde saker vi missat och utvecklade sådant som tagits 
upp i den första intervjun och där vi önskade få en fördjupning. 
 
Vi valde att göra en öppet riktad intervju där den upplevande människan är i fokus. I prakti-
ken innebär detta att det är informanten som definierar det fenomen som intervjun berör, och 
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det förutsätts att fenomenet är meningsfullt för informanten, även om intervjuaren till viss del 
bestämmer sammanhanget. (Lantz, 1993, 58) Detta tycker vi harmoniserar med den feno-
menologisk-hermeneutiska vetenskapsfilosofiska positionen som vi valt att ha. Informanten 
ger oss data, intervjun är vår datainsamling. När man har tillräckligt med information har in-
tervjuerna fyllt sitt syfte och en begriplig helhetsbild har uppnåtts. Redan vid planeringsskedet 
bestäms vad som ska ses som tillräcklig information. (Lantz, 1993, s 60) Detta försökte vi att 
ombesörja genom att gå igenom teman som vi ville få belysta i intervjun och fundera på 
frågor att beröra redan innan intervjuerna genomfördes.  
 
2.5 Urval av informanter 
Vi har valt att intervjua tre olika personer, en man och två kvinnor. Att hitta personer som har 
varit mobbare och erkänner sig som sådana är ingen lätt uppgift. Vi utgick från att vi måste 
använda oss av personer som vi redan kände till och i någon mening hade en relation till. Våra 
informanter har vi således sökt och funnit i våra bekantskapskretsar. Vi tillfrågade personerna 
muntligen och efter att ha fått ett ja till att ställa upp hade vi också kontakt via sms och e-post 
för att närmare beskriva syftet och bestämma intervjutider.  
 
Vi gjorde inte några medvetna val av exempelvis ålder eller kön hos våra informanter, vårt 
enda krav var att personerna själva ska identifiera sig som före detta mobbare och vara villiga 
att samtala kring detta. De personer som slutligen valdes ut valdes på den premissen att vi 
trodde att de skulle kunna ge oss täta beskrivningar, rika citat och belysa det fenomen vi valt 
att undersöka på ett utförligt sätt.  
 
Det går inte att intervjua förutsättningslöst. Det finns många aspekter som kan påverka en 
intervju, varav en kan tänkas vara utbildningsbakgrund. Detta är fallet med två av våra tre 
informanter, de har en liknande utbildningsbakgrund som intervjuarna och är också stude-
rande vid intervjutillfällena. Det kan innebära att intervjuarna förutsätter att informanterna 
förstår vissa ord, teorier eller termer. Det kan också medföra att informanterna svarar på ett 
visst sätt för att de i sin tur förutsätter att intervjuarna förstår, tolkar på ett visst sätt eller har 
ett akademiskt intresse. (Lantz, 1993, s 104-105) Vi tror att detta kan få följder av både posi-
tivt och negativt slag. Det positiva kan vara att informanterna funderat mer på fenomenet och 
utifrån fler perspektiv, samt att förväntningarna stämmer och den delade bakgrunden faktiskt 
ökar förståelsen. Det negativa kan vara att man låter saker och ting vara outtalade för att man 
tar saker för givet eller att förväntningarna inte stämmer och tolkningen blir felaktig. Det kan 
också vara så att informanterna svarar på ett visst sätt för att han/hon tror att det är den typ av 
svar som intervjuarna söker.  
 
Den relation som finns till informanterna är som nära vän, som ytligt bekant eller 
barndomskamrat där ingen kontakt funnits på många år. Två av informanterna var kända av 
oss båda, medan en av dem bara hade en relation till en av oss. Dessa relationer kan påverka i 
olika riktningar men vi gjorde bedömningen, att relationen skapar trygghet i 
intervjusituationen och bidrar till ett klimat som kan vara positivt när det gäller att samtala 
kring ett så känsligt och personligt ämne som mobbning – särskilt kanske om man själv är 
förövare.  
 
2.6 Intervju, intervjuguide och intervjufrågor 
Under en intervjus inledning bör intervjuaren ställa frågor om informantens person, så kallad 
bakgrundsinformation. Detta kan användas för att tolka data men också - eftersom dessa frå-
gor ofta är enkla att besvara – kan de bidra till att skapa det klimat som intervjusituationen 
kräver mellan intervjuare och informant. (Lantz, 1993, s 63-64) Vi valde att ställa en bred 
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inledande fråga där vi bad informanterna att ”berätta om sig själva” och så gav vi alternativ 
som ”ålder”, ”sysselsättning” och liknande i denna fråga. Detta öppnade upp för informanten 
att börja berätta och gav en naturlig inramning till intervjusituationen och samtalet i sig.  
 
Vid en intervju måste vi ta ställning till vilken struktureringsgrad intervjun ska ha och därmed 
också till svarsalternativens utformning (Lantz, 1993, s 41). Den form av intervju vi valt är 
den öppet riktade intervjun. I sådana typer av intervjuer avgränsas innehållet genom att 
bestämma frågeområden, det vi valt att kalla teman. Därefter görs en intervjuplan eller 
intervjuguide som följs under intervjun. (Lantz, 1993, s 53) En intervjuplan är en skriftlig 
förteckning över intervjuns frågeområden. Denna ska fungera som stöd under intervjun och 
kan vara mer eller mindre styrande och detaljerad. I den öppet riktade intervjun är 
frågeområden avgränsade mot bakgrund av den förförståelse och/eller modell som intervjua-
ren har. I de olika områdena ställs följdfrågor för att belysa dessa avgränsade dimensioner. 
(Lantz, 1993, s 61-62)  
 
Vi valde att göra en intervjuguide som inte var speciellt detaljerad utan bestod av 
temarubriker och några få stödord (se bilaga 1). Som komplement till denna guide valde vi 
dock att ha en mer detaljerad förteckning över de frågor som vi önskade täcka in under 
intervjuerna (se bilaga 2). Vi gjorde valet att den av oss som var bisittare hade denna 
förteckning och för sig själv bockade av de frågor som intervjuaren och informanten berörde. 
Det existerar inga förutsättningslösa intervjuer och avgränsningarna ska vara medvetet gjorda 
och styra intervjun i den riktning som är planerad (Lantz, 1993, s 46). Den förteckning över 
frågor som vi gjorde fungerade inte som en ren fråga-svar mall och var inte heller heltäckande 
eller totalt styrande, den hjälpte oss dock att hålla intervjun inom rätt område för syftet med 
denna uppsats.  
 
I en intervju görs hela tiden avgränsningar då vissa följdfrågor kommer att ställas och andra 
lika tänkbara inte kommer att ställas (Lantz, 1993, s 45). Då vi delade upp oss i rollen av in-
tervjuare och rollen av bisittare försökte vi öka våra chanser att nappa på alla de beten som 
informanten lade ut. Bisittaren var välkommen att bryta in i intervjun om han/hon tyckt att 
intervjuaren missat något eller gått för fort förbi något. I slutet av intervjun vände sig också 
intervjuaren till bisittaren och frågade denne om denne önskade tillägga eller utveckla något. 
Som bisittare hade man tillgång till papper och penna under intervjun och hade därmed lättare 
att minnas teman eller frågor som på något sätt dykt upp under samtalets gång. Informanten 
fick också tillfälle att komplettera med synpunkter som inte berörts eller aspekter som inte 
kommit fram under intervjun.  
 
Det är viktigt att tydliggöra den egna referensramen och att anknyta det egna problemet till 
redan befintlig kunskap (Lantz, 1993, s 44-45). För att ställa ”rätt” frågor till våra informanter 
och välja rätt teman klargjorde vi vår förförståelse innan vi valde teman – vi diskuterade kring 
våra förkunskaper och skrev också ner dessa för att undvika minnesfel. Vi fördjupade oss 
också i tidigare forskning för att skapa oss en bild av det fenomen vi valt att undersöka och 
för att öka chanserna att ställa ”rätt” frågor och på så sätt uppnå mer informationsrika 
intervjuer när det gäller att besvara våra huvudfrågeställningar och nå syftet med uppsatsen.  
 
Att vi hade relationer till alla våra informanter gjorde att vi funderade noga på vem som skulle 
vara intervjuare till vilken informant. Intervjuer med vänner riskerar att bli sämre då man tar 
mycket för givet i en vänskapsrelation (Esaiasson et al, 2002, s 286). De två personer som 
endast har en vag relation till båda uppsatsförfattarna intervjuades av den ena uppsatsförfatta-
ren. Den person som är en nära vän till en av uppsatsförfattarna intervjuades av den andre. Vi 
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valde att låta den som varit intervjuare i den inledande intervjun också vara intervjuare i den 
uppföljande för att undvika förvirring och för att kunna utnyttja den samtalsrelation som 
byggts upp under den första intervjun. 
 
Intervjuerna spelades in med hjälp av mikrofon till en bärbar dator via programmet Audacity 
1.3 Beta. Materialet brändes därefter ner på CD. De uppföljande intervjuerna hölls cirka en 
och en halv till två veckor efter de inledande, för att ge tid till eftertanke hos informanterna 
och för att vi skulle hinna börja tolka de inledande intervjuerna och se vad vi missat eller öns-
kade följa upp. De inledande intervjuerna var mellan en och en och en halv timme, de upp-
följande mellan en halvtimme och fyrtiofem minuter. 
 
2.7 Transkribering 
Noggrannheten i transkriptionen får betydelse för forskningens trovärdighet. Det finns ingen 
sann, objektiv transkribering utan utskriften bör passa forskningssyftet. (Kvale, 1997, s. 152) 
Vi har valt att skriva ut intervjuerna ordagrant. (Olsson, Sörensen, 2001, s. 99) Pauser, 
hummanden, hostningar, suckar och skratt har redovisats i texten för att ge en så noggrann 
bild som möjligt av det faktiskt sagda. Transkriberingens reliabilitet och validitet behandlas 
nedan.  
 
2.8 Databearbetning  
Vi gjorde en första meningskategorisering (Kvale, 1997, s. 178-180) genom att det transkribe-
rade materialet delades upp i våra sedan tidigare bestämda fyra teman: 

- Hem- och skolsituation samt social situation 
- Syfte, vinster och förluster 
- Relationer 
- Tankar kring mobbning nu och då 

Vi plockade ut de stycken som passade under respektive tema och lade också till två nya 
teman som framkom då vi granskade materialet. Dessa teman blev: 

- Position, egenskap, personlighet 
- Mobbningen i sig 

 
Efter tematiseringen tog meningskoncentreringen vid för att underlätta hanteringen och bear-
betningen av data. Detta innebar att vi koncentrerade långa meningar till mindre, meningsbä-
rande enheter utan att förlora innebörden av det informanten sagt. Vi gjorde också data mer 
tillgänglig och läsvänlig genom att plocka bort störande delar av det transkriberade materialet, 
såsom suckar, hummanden, upprepningar och utfyllnadsord. Vi valde också att skriva ut ordet 
”och”. Detta gjorde vi tema för tema. Vi letade efter ämnen som alla berört och som verkade 
viktiga, varpå vi kort kommenterade och sammanfattade detta i ett fåtal meningar och lät 
sedan informanterna komma till tals kring dessa ämnen. Vi plockade ut talande citat att 
illustrera dessa teman, ämnen och sammanfattningar av data, vilket också, enligt Kvale (1997, 
s 174), höjer den interna validiteten i uppsatsen.  
  
2.9 Validitet 
Validitet i kvalitativ forskning handlar om i vilken mån observationerna verkligen speglar de 
fenomen forskaren vill undersöka. Valideringen är en kvalitetskontroll som pågår under hela 
forskningsprocessen. (Kvale, 1997, s. 213) 
 
Forskaren bör ha en teoretisk föreställning av vad som undersöks. (Kvale, 1997, s. 220-221) 
För att öka möjligheten att ställa frågor som undersöker det vi vill undersöka har vi studerat 
de mest citerade författarna i ämnet och tagit del av deras resultat. Detta har gett oss en viss 
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teoretisk förståelse av problemet. Vi har dessutom en naturlig förförståelse av mobbningspro-
blematiken, då vi har gått i skolan som är den miljö som bidrar till att skapa problematiken vi 
har studerat.    
 
Vi har genomfört varsin tolkning av materialet för att motverka selektiv perception och sned-
vriden tolkning. (Kvale, 1997, s. 218) Detta är en form av undersökartriangulering, vilket ökar 
validiteten. (Patton, 1990, s. 468) Vi använde oss av två intervjutillfällen. I de uppföljande 
intervjuerna har vi frågat om informanten godtar vissa tolkningar för att kontrollera vår egen 
effekt på vilka svar som framkommer. Därigenom har vi även försökt falsifiera våra 
tolkningar, vilket är ett sätt att stärka validiteten. I analysen har vi kontrollerat empiriska 
belägg för tolkningen genom att använda citat i resultatet som belyser informantens 
uttalanden.  
 
Forskaren bör ifrågasätta sitt material genom att undersöka vad materialet säger och vad som 
besvaras. (Kvale, 1997, s. 219-220) Forskaren bör ifrågasätta om intervjupersonen är 
trovärdig och om det finns brott och motsägelser i materialet. De motsägelser vi funnit har vi 
så långt som möjligt försökt att lyfta fram och problematisera i analysen.  
 
2.10 Reliabilitet 
Vi har försökt att återge hur vi gått tillväga i uppsatsarbetets olika steg och att redogöra för 
olika steg i analysen, för att på så sätt öka reliabiliteten. I resultatet har vi gett exempel på 
intervjumaterialet genom citat. Detta ger läsaren möjlighet att kontrollera noggrannheten och 
pålitligheten i uppsatsen.  (Kvale, 1997, s. 188-189) 
 
Vi har försökt att inte använda ledande frågor i de inledande intervjuerna, för att inte begränsa 
svarsmöjligheterna, utan låta informanten tala fritt om de olika temana. En del ledande frågor 
ställdes för att klargöra om vi förstått rätt samt att direkt pröva olika tolkningar av informan-
tens uttalanden. I de uppföljande intervjuerna användes ledande frågor medvetet för att kon-
trollera tidigare svar och att kontrollera våra tolkningar. (Kvale, 1997, s. 145-146)  
 
Intervjuns data är en konstruktion, då muntlig kommunikation överförs till transkription. För 
att öka reliabiliteten har vi kontrollerat varandras transkriberingar mot de inspelade 
intervjuerna. Noggrannhet och detaljrikedom i transkriptionen ökar reliabiliteten. (Kvale, 
1997, s. 149-151) Vi har valt en ordagrann utskrift, vilket innebär att uttalanden, pauser, 
skratt, upprepningar och liknande har tagits med. Vi har undvikit att ta med tolkningar av 
informanternas uttalanden som exempelvis att de är ironiska. Vi har inte kommenterat det 
osagda, till exempel rodnad eller tonlägen. Detta för att vi i uppsatsen fokuserar på att tolka 
texten. (Kvale, 1997, s. 152) 
 
Vi har genomfört varsin analys av materialet, för att minska risken för godtyckliga, mindre 
neutrala tolkningar. Därefter har vi jämfört och diskuterat våra tolkningar. Vi har även 
diskuterat tolkningarna med intervjupersonerna både direkt i intervjusituationen och i den 
uppföljande intervjun då de kunnat kommentera den första intervjun. (Kvale, 1997, s. 188)  
 
2.11 Generaliserbarhet 
Vi anser inte att det är möjligt att dra slutsatsen att alla former av mobbning följer de mönster 
som framkommer i uppsatsen. Vår avsikt var inte att förklara hela mobbningsproblematiken, 
utan att få en insikt i före detta mobbares livsvärld. Däremot är det möjligt att använda resul-
taten som vägledning för vad som skulle kunna hända i en liknande situation. Kvale (1997, s. 
210) menar att detta sätt att generalisera bygger på en analys av likheter och skillnader mellan 
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två situationer. Vi hävdar att resultatet kan användas som en förståelse för hur mobbaren re-
sonerar kring sitt beteende i en liknande situation. 
 
2.12 Etik 
Vi informerade våra informanter i förväg om var, när och hur vi önskade träffa dem, liksom 
att vi önskade två intervjuer. Informanterna fick själva välja om intervjuerna skulle hållas i 
deras hem eller någon annanstans. Detta för att de inte skulle känna sig tvingade att öppna sitt 
hem för oss vilket kan kännas för intimt. Alla tre valde dock att låta sig intervjuas i sina hem, 
vilket de föredrog framför andra alternativ. Det är viktigt att ha intervjun på ett ställe där 
informanten kan känna sig så bekväm som möjligt (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, 
Wängnerud, 2002, s 294). 
 
När vi träffades gav vi en beskrivning av ramarna för intervjun, en ungefärlig tidsram, hur 
intervjun skulle dokumenteras, hur resultatet kommer att användas och vilka som kan komma 
att ta del av detta. Vi erbjöd informanterna att få ta del av materialet, både efter transkribe-
ringen och senare av den färdiga uppsatsen före och/eller efter examination. Ingen av dem 
önskade läsa transkriptionen. Vi informerade om deras anonymitet och att vi kommer att 
fingera namn och platser i det färdiga arbetet. Vi informerade även om informantens rätt att 
när som helst dra sig ur samarbetet, både innan, under och efter intervjun. Vi lade även till att 
personen kunde be att få stå över vissa frågor eller inte gå in på dem längre än vad som 
kändes bekvämt. Denna möjlighet utnyttjades aldrig. Informanterna visste även att deras 
utsagor skulle komma att tolkas genom olika teorier och vilket syftet var med intervjuerna. 
(Lantz, 1993, s 62-63)  
 
När vi erhållit ett medgivande till att delta i intervjuerna efter att ovanstående information 
lämnats, anser vi att detta var ett samtycke som uppfyller de krav som ställs enligt forsknings-
etiska regler.  
 
3. TIDIGARE FORSKNING 
 
3.1 Mobbningen i sig 
Mobbning innebär att en eller flera personer, vid upprepade tillfällen och under en viss tid, 
säger eller göra kränkande och obehagliga saker mot någon som har svårt att försvara sig. Det 
kränkande kan ta sig uttryck i direkt mobbning, med slag, sparkar, skällsord, kränkande och 
hånfulla kommentarer eller hotelser. Indirekt mobbning inbegriper sådant som att bli utfrusen 
och inte vara med, att bli baktalad eller att andra hindrar en från att få vänner. (Olweus, 1999, 
s 9) 
 
Dessa typer av mobbning kan indelas ytterligare. Den vanligaste formen av mobbning är den 
tysta, subtila mobbningen, och det är också den som är svårast att upptäcka. Den förmedlas 
ofta via kroppsspråk, att titta menande på någon, inte svara på tilltal, sucka, behandla någon 
som luft och så vidare. Denna typ av mobbning kan ske i det fördolda men kan också ske 
bakom lärarens rygg eller helt öppet, och de som mobbar på detta sätt skyller ofta ifrån sig. 
Den verbala mobbningen faller under direkt mobbning men kan också ta sig olika former. 
Man kan använda sig av kränkande kommentarer och glåpord, men man kan också härma, 
hånskratta, viska utstuderat, ”skämta” och så vidare. Till denna kategori hör också att skicka 
lappar, klottra på skåp, ringa anonyma telefonsamtal, skicka SMS på mobiltelefonen eller 
skicka anonyma e-postmeddelanden. Den andra delen av den direkta mobbningen är givetvis 
den fysiska, vilket är vanligast i de lägre klasserna samt bland pojkar. Man kan slå eller 
sparka någon helt öppet, men man kan också ”råka” knuffas eller ge tjuvnyp eller stå i vägen 
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för någon. Man kan också gömma saker för någon, ta dennes väska och kasta emellan sig eller 
dylikt. Att kamouflera våld i lekar eller idrott är inte heller ovanligt. (Höistad, 2001, s 74-82) 
 
Det finns olika typer av mobbning och den kan ske i mycket olika omfattning. Coloroso 
(2004) definierar mobbning genom fyra kännetecken, som alltid resulterar i en medveten, 
avsiktlig och övervägd fientlig handling som avser att skada, hota eller skrämma. Det första 
tecknet hon talar om är maktobalans. Detta innebär att mobbaren kan vara äldre, större, mer 
verbalt begåvad, komma från en bättre social miljö och dylikt. Det kan också handla om att 
fler "gaddar ihop sig" mot en då maktobalansen genast blir uppenbar. Det andra tecknet är en 
avsikt att skada, att mobbaren avser att orsaka sitt offer fysisk eller känslomässig smärta. Det 
handlar aldrig om en olycka eller ett misstag, att "retas lite på skoj" eller att "inte märka att 
någon är utanför". Tecken nummer tre kallas hot om fortsatt våld och innebär att både 
mobbaren och hans offer vet att mobbningen kan och förmodligen också kommer att 
upprepas. Det som skedde var inte avsett som en engångshändelse. Det fjärde tecknet 
tillkommer om mobbningen får fortgå utan hinder och benämns "skräckvälde". Mobbning är 
ett systematiskt våld som används för att skrämma och dominera. Den skräck som 
mobbningen skapar är inte bara en väg till målet, den är också ett mål i sig. Det handlar inte 
om en enstaka aggression eller impulsiv reaktion.   
 
Stockholmsenkäten 2004 (Collin et al., 2005, s 5) granskar vilka elever som mobbar andra 
elever. Enkäten besvarades av strax under 10 000 elever i grundskolans år 9 och gymnasiets 
år 2, från 102 skolor i Stockholm. 14 procent av flickorna och 28 procent av pojkarna i 
grundskolan och 6 procent av flickorna och 15 procent av pojkarna i gymnasiet hade mobbat 
någon under läsåret. De flesta hade deltagit i mobbing vid enstaka tillfällen.   
 
3.2 Mobbaren 
I forskningen framkommer att mobbare förekommer bland alla kategorier av barn och 
ungdomar. I Stockholmsenkäten hade de mobbande eleverna liknande social bakgrund som de 
som inte mobbat. Bland grundskoleelever var invandrarbakgrund vanligare hos dem som 
mobbade andra varje månad eller oftare. Elever i gymnasiet som mobbade i samma 
utsträckning hade oftare minst en arbetslös förälder. Majoriteten av mobbarna hade dock 
arbetande föräldrar och svensk bakgrund. (Collin et al., 2005, s 26-27) 
  
Mobbare föds inte till mobbare. Medfödd personlighet är en faktor, en annan är 
miljöpåverkan: barns hemmiljö, skolmiljö och det samhälle eller den kultur som tillåter eller 
uppmuntrar ett visst beteende. Mobbare lär sig att mobba. (Coloroso, 2004, s 34-42). 
Cranham och Carroll (2003, s.129) menar att det är viktigt att förstå att mobbaren kan vara 
ovillig att ta ansvar för sina handlingar, då denne inte ser någon anledning att ändra sitt 
beteende.  
 
Coloroso (2004) menar dock att det finns gemensamma drag hos alla mobbare, även om sätt 
och medel för mobbningen kan skilja sig åt. Dessa drag är bland andra att de vill dominera 
andra människor, att de utnyttjar andra för att få vad de vill ha, att de har svårt att se 
situationer från andras synpunkt, att de bara bryr sig om sina egna önskemål och behov och 
struntar i andras rättigheter och känslor, att de använder sig av lögner, rykten och kritik för att 
projicera sina egna brister på offret, att de saknar förmåga att se konsekvenser av sitt 
handlande och att de vägrar ta ansvar för sina handlingar. Coloroso skriver också att barn som 
mobbar visar en överlägsenhet som ofta är en mask för att dölja den egna sårbarheten och en 
känsla av otillräcklighet. De trycker ofta ner andra för att själva känna sig starka.  
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Olweus (1991, s 25-26) har bedrivit forskning kring mobbning under en lång tid anser att det 
egentligen bara finns ett utmärkande kännetecken för mobbare och att detta är deras 
aggressivitet mot kamrater. Aggressivitet är närmast inbyggt i definitionen av en mobbare. 
Mobbarna är också ofta aggressiva mot vuxna, både lärare och föräldrar, och har allmänt en 
mer positiv inställning till våld än genomsnittseleven. De präglas ofta av impulsivitet och 
starka behov av att dominera andra. Det verkar som att de har liten medkänsla med offer för 
mobbning. Gällande pojkar kombineras detta ofta med fysisk styrka. Mobbarna är fysiskt 
starkare än pojkar i allmänhet och mobboffren i synnerhet. Fysisk styrka spelar inte alls 
samma roll bland flickorna. (Olweus, s 27, 1991)  
 
Gällande deras egen självkänsla har mobbarna en genomsnittlig eller förhållandevis positiv 
värdering av sig själva. Olweus (1991, s 25-26) menar dock att uppfattningen om att mobbare 
med ett aggressivt och tufft beteende egentligen och ”under ytan” är ängsliga och osäkra inte 
har empiriskt stöd. Hans undersökningar, gjorda med en rad olika metoder, visar ingenting 
som stöder uppfattningen utan analyserna pekar snarare i motsatt riktning. Mobbarna 
kännetecknas vanligtvis av ovanligt lite ångest och osäkerhet eller är genomsnittliga. Dessa 
slutsatser är baserade på mobbare som grupp, jämfört med grupper av kontrollpojkar och 
mobboffer.  
 
Flera undersökningar gjorda i årskurs 6-9 har visat att mobbarna är genomsnittligt populära 
eller ligger något under genomsnittet. De har ofta en liten grupp på 2-3 kamrater runt sig som 
ger dem stöd och verkar tycka relativt bra om dem. Mobbarnas popularitet minskar klart i 
högre årskurser och ligger betydligt lägre än genomsnittet i årskurs 9. De når dock aldrig 
samma låga popularitetsnivå som mobboffren. (Olweus, s 26, 1991)  
 
Mobbning kan se som en del av ett mer allmänt mönster av antisocialt eller regelbrytande 
beteende. Kan man då anta att elever som är aggressiva och mobbar andra löper en ökad risk 
att senare ägna sig åt andra problembeteenden som kriminalitet och missbruk? Olweus (1991, 
s 26-27) har funnit starkt stöd för detta antagande i sina uppföljningsundersökningar. Omkring 
60 % av de pojkar som betecknades som mobbare på grundskolans högstadium hade dömts 
för åtminstone en kriminell handling vid 24 års ålder. 35-40 % av de forna mobbarna hade 
dömts för tre eller fler kriminella handlingar vid denna ålder jämfört med 10 % för 
kontrollgruppen (pojkar som varken var mobbare eller mobboffer på högstadiet). 
 
I Stockholmsenkäten var mobbarna mer normbrytande än de som inte mobbat. Ju oftare 
eleverna mobbade andra, desto vanligare var det att de var brottsligt belastade, hade mer 
erfarenhet av olika droger, bråk, skolk och fusk på prov. I gymnasiet var ofullständiga betyg i 
svenska, engelska och matematik påtagligt vanligare bland mobbarna. (Collin et al., 2005, s 
26-27) 
 
Vad kan då vara bidragande till att skapa aggressiva barn? Finns det något i uppväxten som 
leder till utvecklingen av ett aggressivt beteendemönster? Olweus forskning pekar ut fyra 
faktorer som visat sig vara betydelsefulla, återigen baserat på studier av främst pojkar. För det 
första spelar föräldrarnas och framförallt den huvudsakliga vårdarens emotionella 
grundinställning till pojken en roll, särskilt i hans tidigare år. En negativ grundinställning 
präglad av brist på värme och engagemang ökar risken att pojken ska bli aggressiv och 
fientlig mot sin omgivning. En annan faktor av vikt är i vilken utsträckning den huvudsakliga 
vårdaren har varit eftergiven och tillåtit ett för aggressivt beteende från barnets sida. Om 
vårdaren är mycket tillåtande och tolerant utan klar gränssättning för aggressivt beteende mot 
kamrater, syskon och vuxna leder detta till en ökning av barnets aggressivitet. Den tredje 
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faktorn är föräldrarnas användning av så kallade maktorienterade uppfostringsmetoder som 
fysisk bestraffning och våldsamma känsloutbrott, vilket stöder uppfattningen om att ”våld 
föder våld”. Man måste alltså markera gränser för barnet men inte göra detta med aga eller 
liknande metoder. Slutligen spelar också barnets temperament en roll vid utvecklingen av ett 
aggressivt beteendemönster. Ett barn med aktivt och hetsigt lynne utvecklas lättare till en 
aggressiv tonåring än ett barn med genomsnittligt eller lugnt temperament. Olweus menar att 
man kan räkna med att dessa slutsatser gäller såväl pojkar som flickor. (Olweus, 1991, s 30-
31) 
 
När barnen är i tonåren är det också viktigt att föräldrarna försöker ha en någorlunda god 
tillsyn över barnets aktiviteter utanför skolan. De flesta oönskade aktiviteter inklusive 
mobbning och antisociala eller kriminella handlingar brukar utövas när föräldrarna inte vet 
vad barnet har för sig eller när de eller andra vuxna inte är närvarande. Utvecklingen av ett 
aggressivt beteendemönster är inte heller oberoende av relationerna mellan de vuxna i 
familjen. Många konflikter, gräl och slitningar mellan föräldrarna skapar otrygga förhållanden 
för barnet. (Olweus, 1991, s 31)  
 
Stockholmsenkäten visar att föräldrarna till de som mobbat oftare än någon enstaka gång hade 
en del utmärkande drag. Föräldrarna visste mer sällan var de var på helgerna och vilka de 
umgicks med. Mobbarna hade, enligt studien, ofta socialt missanpassade vänner. Mobbarna 
gjorde något mindre ofta saker tillsammans med föräldrarna, anförtrodde sig mindre ofta till 
dessa vid problem.  Föräldrarna bjöd oftare barnen på alkohol. (Collin et al., 2005, s 26-27) 
 
Av intresse är också att veta vad som inte har något samband med pojkarnas aggressionsnivå. 
Detta gäller bland annat familjens socioekonomiska förhållanden såsom inkomstnivå, 
utbildning och bostad. Det finns aggressiva och icke-aggressiva elever i alla samhällsskikt och 
detsamma gäller elever som blir mobbade. Det finns heller inget samband mellan familjens 
socioekonomiska förhållanden och de fyra tidigare nämnda uppfostringsfaktorerna. (Olweus, 
1991, s 31-32) När det gäller skolbetyg och inställning till skolan skiljer mobbarna sig i stort 
sett inte från mobboffer eller pojkar i allmänhet (Pikas, 1975, s 19). 
 
Vuxna som har varit med om att mobba någon i skolan känner ofta en skuld över vad de gjort 
och ångrar sig. (Höistad, 2001, s 28) 
 
3.3 Relationen mobbare/mobbad 
Barns relationer till andra barn förändras med barnets ålder. När barnet är ungefär i 
sjuårsåldern medför dess sociala kompetens att relaterandet till andra kan ske på både individ- 
och gruppnivå. Barnet kan forma varaktiga relationer med jämnåriga. Barnet kan också 
inordna sig i gruppens regler. Skolbarnens erfarenheter av att tillhöra skolklassen innebär 
också att inom gruppen forma relationer, normer och roller, det inre livet i skolklassen. I 
formandet av det inre livet i gruppen kommer barnens självuppfattning att gestaltas och 
omformas. Barnens relationer kan delas in i fyra grupper där två av dem betecknas som 
kamratrelationer, i den ena en jämbördig kamratrelation med omsorg och ömsesidigt 
bekräftande och i den andra en stödjande kamratrelation med en viss del av beroende och 
kontroll. De andra två grupperna är alltså inte kamratrelationer. I en av grupperna är barnen i 
konflikt med varandra och slåss med varandra, vilket kännetecknas av avund, förakt eller 
tillfälligt hat. I den sista gruppen har den ena individen kontroll över den andra och det är 
fientliga känslor mellan dem, vilket resulterar i aktivt förnedrande, bestraffande och hotande. 
Detta utmärker mobbningsrelationen med en tydlig obalans i makt och fientlighet. (Fors, 
1995, s 9-10) 
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Mobbning kan vara ett uttryck för aggressivt och urartat socialiserings- eller 
resocialiseringsprojekt, där en grupp upplever den mobbade annorlunda eller avvikande från 
gruppen och där gruppen på ett aggressivt sätt försöker ändra på denna elev. Barn visas i 
studier anse att detta är en positiv funktion av mobbning – att offren lär sig vad som är ett 
accepterat eller inte accepterat beteende. Att vara annorlunda på något sätt uppges ofta av 
eleverna själva vara den viktigaste orsaken till mobbning. Annorlunda kan betyda till exempel 
”leker med småbarn på rasterna”, är ”töntig”, ”barnslig”, ”ser annorlunda ut”, ”luktar illa” 
eller ”har ett konstigt sätt att vara”. Det finns också undersökningar som visar att elever menar 
att mobboffer till viss del har sig själva att skylla. (Thornberg, 2006, s 63-64) 
 
Elever har ofta negativa attityder till mobbning men kan ändå delta i mobbning av en annan 
elev. När gruppen definierar eller konstruerar någon som en negativt avvikande elev som 
också bär ansvaret för att mobbningen äger rum, så definierar gruppen inte detta som riktig 
mobbning. Mobbning i den egna klassen kan rättfärdigas och uppfattas av eleverna som mer 
eller mindre harmlös. Den negativt avvikande värderas och betraktas som en icke-medlem av 
gruppen och kan inte bidra med något för att uppfylla gruppens gemensamma mål, till 
exempel att ha ett trivsamt och harmoniskt socialt umgänge (genom att medlemmarna följer 
de outtalade normerna i gruppen) eller att framstå som coola och attraktiva inför andra 
grupper. Offret har alltså en attityd som inte är kompatibel med kamratgruppens allmänna 
sociala klimat. (Thornberg, 2006, s 64-65) Offrets sätt att vara eller dennes blotta existens 
aktiverar något hos mobbaren, vilket har med mobbaren själv att göra. (Fors, 1995, s 15-16) 
 
När offret för en aggressiv handling anonymiseras eller dehumaniseras av förövaren 
upptäcker denne inte så lätt den smärta eller det lidande som offret tillfogas. Den som 
mobbats under en tid betraktas helt enkelt inte längre som en fullvärdig skolkamrat och 
människa utan istället som en ”plugghäst”, ”tönt”, ”fetto”, eller som äcklig, ful eller dum i 
huvudet. Ett led i en sådan dehumaniseringsprocess kan vara att ta ifrån personen sitt namn, 
vilket kan ses ibland annat öknamn eller ignoreringsprocesser. Elever väljer också ofta att 
använda förskönande omskrivningar för att sätta namn på sina kränkningar som mobbning 
och sexuella trakasserier. (Thornberg, 2006, s 161-162) 
 
3.4 Flickor  
I litteraturen framkommer att den mesta forskningen som bedrivits inom området mobbning 
varit fokuserad på pojkar och pojkars mobbning. Den forskning som rör flickor återfinns ofta i 
egna kapitel under egna rubriker. Vi har därför valt att göra en liknande uppdelning.  
 
Forskning visar att mobbning i många fall skiljer sig åt i olika kulturer, men också att det 
finns likheter som sträcker sig över kulturella gränser. En sådan likhet är att pojkar överlag 
oftare både mobbar och utsätts för mobbning än flickor. Detta gäller mobbning sammantaget, 
inte uppdelat i exempelvis direkt eller indirekt mobbning. (Kaloyirou et al., 2006, s. 797) 
 
Hur ser då mobbning ut bland flickor? Enligt Simmons (2004, s 23) har flickor en icke-fysisk 
aggressivitet som inte är allmänt erkänd och inte har någon direkt benämning. Eftersom den 
inte syns på samma sätt som pojkars aggressivitet har den heller inte uppmärksammats på 
samma sätt. Senare studier har dock visat att när aggressivitet av ett eller annat skäl inte kan 
riktas fysiskt mot sitt mål måste den hitta andra kanaler. Kulturella regler mot öppen 
aggressivitet får alltså flickor att ägna sig åt andra, icke-fysiska former av aggressivitet.  
 
Detta kan innebära bland annat att man ignorerar någon för att straffa dem eller få sin vilja 
fram, utestänger någon för att hämnas, använder negativt kroppsspråk eller negativa 
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ansiktsuttryck, saboterar någon annans relationer eller hotar att göra slut på en vänskap om 
vännen inte går med på en viss begäran. I dessa fall använder mobbaren sin relation till offret 
som ett vapen. Finns ingen direkt relation kan flickor använda sig av indirekt och social 
aggressivitet. Indirekt aggressivitet gör det möjligt för mobbaren att undvika en konfrontation 
med offret. Det är handlingar som sker i smyg vilket gör det möjligt för mobbaren att få det 
att verka som om det inte alls funnits någon avsikt att såra. Ett sätt att göra detta är att 
använda andra för att göra offret illa, till exempel genom att sprida ett rykte. Social 
aggressivitet är avsedd att skada en persons självkänsla eller sociala status inom en grupp. 
Den inbegriper vissa former av indirekt aggressivitet som ryktesspridning eller social 
uteslutning. (Simmons, 2004, s 27-28) Flickor baktalar, utestänger, sprider rykten, använder 
glåpord och manipulerar för att plåga de utvalda offren. Pojkar mobbar nästan uteslutande 
ytliga bekanta eller främlingar medan flickor ofta går till angrepp inom vänkretsen. 
(Simmons, 2004, s 11) 
 
Flickors mobbning är alltså ofta mer personlig än pojkarnas. Känslan av att aldrig duga kan 
vara tillräcklig drivkraft för att få en att hämnas på dem som lyckas och är duktiga, till 
exempel genom att trycka ner någon. Det är vanligt att anmärka på utseendemässiga och yttre 
faktorer, någons ”äckliga hår” eller ”fula töntiga kläder”. Det är inte ovanligt att de mest 
skötsamma och duktiga flickor kan vara inblandade i kränkande beteende. Flickor har också 
en förmåga att ändra ansiktsuttryck väldigt snabbt, från avsmak till vänligt leende. Många 
flickor har också en hög social kompetens som de kan utnyttja på ett destruktivt sätt. Dessa 
faktorer gör det svårt för de vuxna att se igenom mobbningen. (Höistad, 2001, s 87-92) 
 
Flickor tar dock alltmer efter pojkars sätt att mobba. Det förekommer att flickor slåss och 
deras verbala mobbning blir också allt mer lik pojkarnas. (Höistad, 2001, s 87) 
 

4. TEORETISKA PERSPEKTIV OCH ANALYSVERKTYG 
 
4.1 Den symboliska interaktionismen. 
Ett teoretiskt synsätt inom sociologin som utvecklades av George Herbert Mead; han 
betonade symbolernas och språkets roll som avgörande element i mänskligt samspel. 
(Giddens, 2001, s 568) 
 
Socialisation är de sociala processer varigenom barn utvecklar medvetenhet om sociala 
normer och värden och uppnår ett jagmedvetande. Även om socialisationsprocesserna är 
särskilt viktiga under barndomen fortsätter de att styra och förändra oss under hela livet. Inga 
människor går fria från de reaktioner som andra personer runt omkring dem uppvisar. 
(Giddens, 2001, s 567) 
 
Människan har en förmåga att förutse den respons som varje handling ger upphov till hos 
andra, att ta andras roller och att föregripa deras handlingar. Människan är därmed både 
subjekt och objekt för sin reflexiva förmåga. (Carle et al, 2006, s 93-94) En människa blir en 
handlande person genom andras reaktioner på henne själv. Det lär sig också samhällets regler 
och normer via det som kallas den generaliserande andre. (Berg, 2003, s 155) Människan är 
en aktiv agent och inte ett passivt subjekt som är utsatt för omgivningens påverkan (Carle et 
al, 2006, s 94). 
 
Under barnets uppväxt skapar hon sig en uppfattning om typiska handlingar hos olika slags 
människor. Barnet generaliserar sig fram till ett handlingsmönster som kan tillämpas i nya 
situationer. Nya erfarenheter blir på något sätt bekanta. Barnet abstraherar och generaliserar 
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allt fler roller och konstruerar relationer mellan dem, vilket i sinom tid bildar den 
generaliserande andre. Som helhet är detta liktydigt med ”samhället”, en total 
samhällsspelplan. Detta är den sista etappen i en individs konstruktion av sin identitet, och 
resten av livet lever man i relation till denne generaliserande andre. (Berg, 2003, s 162) 
 
I och med att individen betraktas som en aktiv agent är denne också ansvarig för sina egna 
handlingar. Social handling är en produkt av den tolkning som en person gör av sin 
omgivning och inte något mekaniskt agerande som styrs av yttre faktorer. Beteendet har en 
reflexiv karaktär och att bilda sig en identitet är inte enbart en spegling av rolltagandet och 
andras uppfattningar. (Carle et al, 2006, s 177) 
 
Det centrala begreppet inom symbolisk interaktionism är samspel. Aktiviteten i en grupp 
förutsätter ett samspel mellan gruppmedlemmarna eftersom de handlingar som varje medlem 
står för huvudsakligen är en reaktion på eller ett uttryck för en relation till de andra i gruppen. 
(Carle et al, 2006, s 178-179) 
 
Vårt beteende svarar mot ett mer eller mindre färdigt manus som följer ett socialt systems 
normativa förväntningar, men individerna genomför i praktiken förändringar av de beteenden 
som hör till en roll. De anpassar dem till situationens krav, som anpassning efter andras 
beteende och efter den uppfattning de har om sig själva i en process där det finns utrymme för 
en viss del av kreativitet och frihet. (Carle et al, 2006, s 181) 
 
En referensgrupp är en grupp eller en kategori av människor, verkliga eller tänkta, vilka av en 
person tolkas ha värden eller värderingar som han eller hon ska bry sig om eller faktiskt bryr 
sig om. Detta kan gälla grupper eller kategorier som en person för tillfället är medlem av, det 
kan vara grupper där personen inte alls accepteras som medlem eller grupper som inte ens 
finns eller kan finnas. Ingrupper är sådana som individen är medlem av och utgrupper är de 
individen inte är medlem av. En del av dessa utgrupper har lägre status och är sådana som 
individen inte skulle vilja vara medlem av, men de kan också ha högre status och vara en 
slags ”modellgrupper” som den enskilde skulle vilja tillhöra och därmed kanske försöker 
efterlikna. Ingrupperna skapar eller upprätthåller individens jag, och det jag som tillhör en 
viss grupp kan ligga latent när individen befinner sig i en annan grupp och därmed med ett 
annat jag, en annan roll. (Trost & Levin, 1999, s 67-69) 
 
Man kan också tala om primärgrupper, som karaktäriseras av ansikte-mot-ansikte kontakt och 
samarbete, samt av en känslomässig aspekt. Dessa grupper är grundläggande i att skapa den 
sociala omgivning i vilken individens grundläggande uppfattningar och känslor vidmakthålls. 
Familjen är den mest klassiska primärgruppen, men även kamratgrupper har en stor inverkan 
på individers liv och vardag. (Trost & Levin, 1999, s 79-81) 
 
4.2 Rollteori 
En roll är det beteende man förväntar sig från en individ som innehar en viss social position. 
I alla samhällen spelar individerna många olika roller beroende på vilken social situation de 
befinner sig i. (Giddens, 2001, s 565)  
 
Rollteorin betonar människors samspel med andra och hur deras förväntningar och tolkningar 
föranleder dem att reagera på ett karaktäristiskt sätt. Roller ses alltid i sammanhang med 
relationer. Roller formar vår identitet i andras ögon. Genom att andra reagerar på oss utifrån 
deras uppfattning om vår roll påverkas vår egen bild av oss själva. (Payne, 2002, s 221-222)  
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Roller kan härstamma från andras förväntningar men kan också bygga på våra egna 
förväntningar. Roller kan vara tillskrivna på grundval av olika omständigheter, till exempel att 
vara man eller kvinna. De kan också vara förvärvade utifrån något vi gjort. En rolluppsättning 
utgör ett antal roller som hör samman med en viss social position, och genom att inneha denna 
position får man tillgång till dessa roller. (Payne, 2002, s 222) Varje individ har i varje 
sammanhang inte bara en position, vi innehar flera positioner i alla kontexter. Vi har alla 
multipla roller, en uppsättning roller som är förenade till en sammansatt multipel roll. (Trost 
& Levin, 1999, s 141) 
 
Rollkomplementaritet är då roller, beteenden och förväntningar stämmer överens med 
varandra och med omgivningens uppfattningar. Då en roll är oförenlig med en annan roll 
uppstår en rollkonflikt. Konflikter mellan roller, inter-rollkonflikt, har vi då olika roller som 
en och samma person innehar är oförenliga med varandra, medan det när olika individers 
uppfattning om en och samma roll skiljer sig åt uppstår en intra-rollkonflikt. När vi är osäkra 
på vad en roll egentligen kväver av oss kan det uppstå rollosäkerhet, en rollambiguitet. 
(Payne, 2002, s 222-223) 
 
Den sociala identiteten markerar hur individer liknar varandra, och inbegriper en kollektiv 
dimension – en individ är ”samma” som andra och grundar sig på gemensamma mål, 
värderingar eller erfarenheter. (Giddens, 2001, s 44) Man är av andra placerad som ett socialt 
objekt på samma sätt som man tillskriver och tillkännager för sig själv. (Trost & Levin, 1999, 
s 147) Den personliga identiteten är det som skiljer oss åt. Den handlar om en 
utvecklingsprocess varigenom vi formulerar en upplevelse av oss själva som en unik varelse 
som har unika relationer till andra. De beslut vi fattar i vår vardag bidrar till att forma oss till 
vilka vi är och blir, till exempel hur vi ska bete oss och hur vi ska tillbringa vår tid. (Giddens, 
2001, s 44) 
 
4.3 Den dramaturgiska modellen 
Denna modell myntades av Irving Goffman och är ett synsätt på studiet av socialt samspel 
som grundar sig på metaforer hämtade från teatern. (Giddens, 2001, s 552)  
 
Goffman betraktar socialt liv som om det utfördes av olika aktörer på en teaterscen – eller 
snarare ett flertal teaterscener. Människor är normalt mycket känsliga för hur människor 
uppfattar dem och de använder sig av olika former av intrycksstyrning för att försäkra sig om 
att andra reagerar på dem på ett önskvärt sätt. Även om detta kan bli beräknande är det ofta 
något som sker på ett omedvetet plan. Det kan ske genom att bland annat klä sig eller bete sig 
olika i olika sammanhang. Vi spelar upp de förväntningar som är kopplade till social status. 
(Giddens, 2001, s 101) 
 
Människan bestäms i hög grad av situationen, av det sociala spel hon är inbegripen i med 
andra människor i varje given situation. Det jag man ser när man betraktar sig själv är en 
framställd rollgestalt – det är inte våra drifter, vår inre motivationsprofil eller andra inre 
personlighetsegenskaper som bestämmer hur vi kommer att uppleva oss själva, det är våra 
handlingar och den andres reaktion på dessa handlingar. (Berg, 2003, s 168-169) 
 
Aktören är personen som när han/hon träder in på scenen ej ännu är formgiven utan ganska 
oförutsägbar. På scenen finns ibland andra aktörer som får rollen av medaktörer, men inte 
alltid. Det finns också en tänkt publik som betraktar det som sker. Blir aktören upprepade 
gånger misstrodd av sin publik blir han till slut den misstrodde, aktören behöver ett stöd från 
sin publik och från sina medaktörer. Aktören kan alltså bli övertalad av publiken att uppvisa 
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vissa karaktäristika som han/hon inte vill ha, och kan därmed känna sig kluven. (Berg, 2003, s 
169) 
 
Gränsen mellan publik och medaktörer är otydlig, men båda är lika viktiga för aktören och har 
en ansenlig makt över denne. Medaktörerna kan ibland vara publik och publiken kan för 
längre eller kortare stunder bli medaktörer. Aktören kan också vara sin egen publik. Detta kan 
exemplifieras med om aktören gjort bort sig under dagen och sedan rodnar och skäms för sig 
själv medan denne sitter ensam hemma på kvällen. Man ser sig själv med en publiks ögon. 
(Berg, 2003, s 170-171) 
 
Goffman menar att en stor del av det sociala skeendet kan delas upp i bakre och främre 
regioner. En främre region utgörs av sociala situationer eller möten där individerna agerar i 
formella eller stiliserade roller, de befinner sig så att säga på en scen. I de bakre regionerna 
kan individen vara mer avspänd och ventilera känslor på ett annat sätt än vad denne kan göra 
på scenen. Man är sig själv i större utsträckning. Det krävs ofta ett samarbete för att skapa och 
bevara agerandet i de främre regionerna. (Giddens, 2001, s 101) 
 
4.4 Stämplingsteori och avvikelse 
Ett synsätt på studiet av avvikelse som innebär att människor blir avvikare genom att vissa 
etiketter tillämpas på dem av myndigheter och människor; de blir därigenom ”stämplade” 
eller stigmatiserande. (Giddens, 2001, s 568) 
 
Roller formas av sociala förväntningar och etikettering, stämpling. En majoritet av 
befolkningen beter sig då och då på ett avvikande sätt, och den avgörande frågan är hur den 
sociala omgivningen reagerar på detta. Ibland tvingas människor in i ett socialt system som 
betecknar dem som avvikande. När de väl fått denna etikett kommer de sannolikt att försöka 
leva upp till de sociala förväntningar som etiketten rymmer och uppmuntras att bete sig på ett 
än mer avvikande sätt. Detta utlöser i sin tur en ännu starkare stämplingsprocess. Sociala 
grupper skapar avvikelse genom att ställa upp regler och bestämma vilka reglerna ska gälla 
för. De individer detta gäller fångas i förväntningarna om att de ska vara avvikande vilket 
ytterligare uppmuntrar beteendet. (Payne, 2002, s 225-226) 
 
Stämplingsteorin utgår ifrån att avvikelse inte är någon individuell egenskap hos en person 
utan att det är en relationell process. Avvikaren avviker alltid från någonting. Vi kan bara 
förstå avvikelser om vi sätter in dem i relationer mellan människor där någon med makt 
stämplar ett visst beteende som avvikande – man är inte avvikare, man blir det. Individer och 
subkulturer avviker från en etablerad kultur.  Det innebär ingenting statiskt från början, men 
avvikaren kan genomgå en karriär som slutar i en uppfattning, från avvikaren själv eller/och 
omgivningen, om en permanent avvikelse. Detta kan skapa en god identitet i en grupp där 
avvikelsen inte har en negativ klang, man kan ha en positiv uppfattning om sin avvikelse. 
Med detta förklaras också varför sanktioner ofta har en väldigt svag effekt för att påverka 
avvikaren till att ”sluta avvika” och återvända till det normativt rätta. (Berg, 2003, s 173-174) 
 
I resonemanget kring avvikelse kan man också tala om social kategorisering och stereotyper. 
Kategorisering är en process då man organiserar sin information om världen, vilket gör att 
verkligheten uppfattas som en ordnad samling av kategorier. När man uppfattar ett objekt 
agerar man inte som något unikt utan som en representativ medlem av en kategori. På så sätt 
får man en uppsättning egenskaper som redan finns ”färdiga”. Man får en bild av människor 
genom att karaktäristiska drag hämtas från den sociala kategori de tillhör. Detta leder till en 
stereotyp uppfattning som underlättar bearbetningen av information – likheter överdrivs 

 16



mellan personer som tillhör den andra gruppen och skillnader inom den egna gruppen tonas 
ned. Man kan också överdriva skillnader mellan grupperna. Positiva och negativa 
bedömningar av sociala grupper är en följd av socialisation från tidiga år, man bär med sig 
värderingar och sociala normer. Det handlar mycket om att vissa grupper anses ha mer status 
än andra, och uppkomsten av fördomar har en social grund. (Carle et al, 2006, s 223-225) 
 
4.5 Socialkonstruktionism 
En teori om att den sociala verkligheten skapas i samspelet mellan individer och grupper. 
(Giddens, 2001, s 566) 
 
Socialkonstruktionismen menar att kunskap och sociala handlingar förutsätter varandra. Hur 
vi tänker, våra ideal och vårt handlande beror på olika beskrivningar av verkligheten. När vi 
talar med varandra konstruerar vi vår gemensamma uppfattning av hur verkligheten är och hur 
vi bör bete oss. Vi talar med varandra och har även en inre dialog. Varje konstruktion av 
verkligheten ger olika handlingsalternativ.  
 
Innebörder uppstår ur den sociala interaktionen med andra människor. Dessa innebörder 
modifieras också i denna sociala interaktion vilket leder till att verklighetsuppfattningen 
förändras på grundval av vad som händer i vår vardag. Om vi vill förstå varför människor 
beter sig som de gör måste vi ha kunskap om den vardag denna individ eller grupp av 
individer lever eller har levt i. (Angelöw, Jonsson, 2000, s 55-60)  
 
Jaget är i grund och botten en socialt konstruerad företeelse. Vissa jaguppfattningar kan 
införlivas i en person och kan då uppfattas som att det finns något som tillhör ”min person” 
och ”mitt medvetande”, inte någon annans. Det finns ingen bestående kärna i en individ, man 
är ständigt föränderlig. (Wetherell & Maybin, 1998, s 240-245) Man förändras genom sociala 
processer och kan lära sig hur man till exempel ska föra sig i olika kontexter. Detta kan också 
medföra att man förändrar sina tankemönster, och får en ny syn på sig själv. Människan är 
aldrig färdigutvecklad utan socialiseras om och om. Nya sociala identiteter måste samexistera 
med tidigare sociala identiteter, vilket kan skapa spänningar. (Wetherell & Maybin, 1998, s 
253-255) Känslor kan bara förstås i relation till den kontext eller kultur där de hör hemma 
(Wetherell & Maybin, 1998, s 268). Utan någon form av tolkning är det omöjligt att förstå 
människor (Wetherell & Maybin, 1998, s 302). 
 
Övergången från barndom till ungdom utgör en tid med stora förändringar när det gäller 
relationer till andra människor. I ett viktigt avseende får barnen en plats i bestämda 
maktrelationer och de försöker öka sitt eget inflytande redan från första stund, när de börjar 
använda sig av språket. När barnen blir äldre blir de skickligare på att växla mellan och 
förhandla inom olika diskurser för att få större social makt. (Wetherell & Maybin, 1998, s 
296) 
 
5. RESULTAT 
 
5.1 Bakgrund informanter 
Helen föddes i mitten av sextiotalet. Hon har studerat på grundskola, gymnasium och 
högskola. Hon har arbetat med människor, exempelvis barn och äldre. Nu studerar hon inom 
det beteendevetenskapliga området. Hon är uppväxt i en förort till Stockholm och bor nu i en 
annan förort.  
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Lena bor i en förort till Stockholm. Hon är född i mitten av sjuttiotalet. Hon har arbetat med 
många olika yrken både i Sverige och utomlands, och mest arbetat med människor. Hon har 
studerat lite olika ämnen på universitetet, är i studier nu och läser inom det 
beteendevetenskapliga området.  
 
Danne är född på tidigt åttiotal. Han bodde som barn på landsbygden i Uppland, och flyttade 
till en tätort i södra Sverige i årskurs sju. Sedan gjorde han lumpen. Han har arbetat 
huvudsakligen som lastbilschaufför sedan dess. Han bor nu i en förort till Stockholm Han har 
varit inblandad i en hel del kriminalitet såsom inbrott, stöld, rån, skadegörelse och 
misshandel.  
 
5.2 Tema 1: Hem- och skolsituation samt social situation 
Samtliga informanter växte upp med separerade föräldrar men anser sig ha haft en god 
uppväxt. 
 
Helen  
Helen är uppväxt med en ensamstående mamma. Hon har knappt haft någon kontakt med sin 
biologiska pappa men anser sig inte ha saknat manliga förebilder. Mamman arbetade väldigt 
mycket när Helen var barn och hon bodde därför ofta hos sin mormor. Helen anser att hon 
hade en god kontakt med sin mamma men att de ”tonårsbråkade” en hel del. Hon var dock 
trygg i sig själv och sin familj. 
 
Lena 
Lenas föräldrar skilde sig när hon var nio år och sedan bodde hon växelvis hos båda sina 
föräldrar och deras ombildade familjer. Hon hade en väldigt olika tillvaro hos föräldrarna, hos 
mamman hade hon en ganska regellös tillvaro. Pappan var mer strikt och noga med tider. Hon 
kände sig dock trygg med båda föräldrarna. Hon var en ganska arg tonåring men vet inte om 
det låg något bakom detta. 
 
Danne  
Dannes biologiska pappa lämnade familjen när Danne var några månader. ”Låtsaspappan” 
kom in i hans liv tidigt och har alltid känts som Dannes riktiga pappa. Föräldrarna är 
fortfarande gifta och har bott ihop hela tiden. Familjesituationen har varit lite rörig i perioder. 
När Danne var liten byggde de hus på landsbygden och båda föräldrarna hade arbete. Sen fick 
föräldrarna ekonomiska problem och blev tvungna att sälja huset och flytta till södra Sverige, 
bort från stället Danne var uppväxt på och trygg på. Hans föräldrar har bråkat öppet och 
skrikit på varandra, men inte speciellt mycket. Framför allt i perioder då de har haft ont om 
pengar. Danne anser dock inte att uppväxten varit otrygg och han har en bra relation till sina 
föräldrar. ”dom bråkade ju som fan ibland. Och så farsan kanske går ut en stund. Sen kanske 
han går och köper fikabröd å kommer hem å ber om ursäkt (…) Så reder dom ut problemet 
lugnt istället.”  Dannes mamma har varit lugn och tyckt att han får skylla sig själv när han har 
gjort något dumt. ”Det är ju bara jag som pajar för mig själv i princip. Har hon tyckt”  
 
Informanterna flyttade och bytte skola under högstadietiden, vilket de anser ha bidragit till 
mobbningen. 
 
Helen 
Mobbningen ägde rum i årskurs sju och åtta när Helen precis bytt skola, för att sedan avta och 
försvinna. 
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Lena 
Lena flyttade och bytte skola till årskurs åtta. Det var i åttan och främst nian som mobbningen 
ägde rum. På den tidigare skolan var jargongen hård, även mellan vänner och lärare. Normen 
var helt annorlunda på den nya skolan och genast stack Lena ut och fick ”respekt”. 
 
Danne 
Danne har alltid haft problem i skolan, han har läs- och skrivsvårigheter och har svårt att 
koncentrera sig. Danne var inblandad i mobbning redan på låg- och mellanstadiet, men när 
han flyttade och bytte skola i årskurs sju blev det värre. Han tror att mycket förändrades i och 
med flytten, att han blev osäker.  
 
”Där blev man ju ännu värre liksom. Det var ju då det eskalerade från det här liksom busiga 
Danne till det kriminella kan man säga.” 
 
Lärarna gjorde inte så mycket för att stoppa mobbningen. Lärarna agerade som en följd av 
informanternas beteende överlag, eller betraktade inte konflikterna som mobbning.    
 
Helen  
Lärarna gjorde aldrig något för att motarbeta mobbningen, de vände ryggen till och såg 
mellan fingrarna med allt som Helen och hennes vänner gjorde. Detta tog Helen som ett okej 
att fortsätta med detta beteende. 
 
Lena 
Lenas anser inte att lärarna gjorde något åt de direkta mobbningssituationerna.  
”Lärarna visste om det. Jag tror inte att det var någon som inte visste om det. Men det var 
ingen som sa till oss att vi fick skärpa oss, inte en enda gång. Inte ett föräldramöte, inte ett 
enda samtal hem till mina föräldrar.”  
 
När de försökte lösa problemet så blev det istället värre.   
 
 ”(…) vi skulle åka på klassresa i åttan när det var som allra värst. Då tyckte de att det var en 
jättebra idé att placera henne och mig i samma hotellrum.(...) hon sa att hon inte ville men 
lärarna sa att hon var tvungen.(…) Det är något man har tänkt på såhär i efterhand, att de 
kanske hade något syfte. (…) Hon hade ingen fristad någonstans, inte ens i sitt eget rum. För 
där fanns ju hennes värsta antagonist. Riktigt jävla puckat.” 
 
Lena försökte ingripa i en annan mobbningssituation och sökte hjälp hos en lärare. Läraren 
svarade att det måste vara en missuppfattning, ”det pågår ingen mobbning i den här klassen”. 
Detta blev vändningen för Lena, insikten om att de vuxna inte ingrep och tog någons parti.  
 
Danne  
Vid några tillfällen sa ett av hans offer till sin mamma som var lärare på skolan och då fick 
Danne skäll. Efter ett inbrott hos en lärare splittrade skolan gruppen och flyttade alla utom 
Danne och en kille till en barack på andra sidan orten där de fick specialundervisning. Då blev 
det mycket lugnare, det var bråk i baracken men de kom inte åt någon annan, och Danne och 
den andra killen som var kvar på skolan lugnade sig också när de inte blev uppbackade av 
andra längre. ”Då fanns det inga allierade kvar liksom.” 
 
Informanterna beskriver att föräldrarna inte fick veta något om mobbningen. 
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Helen 
Skolan kontaktade inte hemmet förrän i början av nian då Helen och hennes vänner alla 
hotades med avstängning på grund av frånvaro, betyg och beteende. Ingen hade ens ringt hem 
tidigare.  
 
”Så hon litade ju på mig. I och med att jag aldrig hade visat något annat och hon aldrig hade 
fått höra något heller…” 
 
Lena 
Föräldrarna fick aldrig veta något om mobbningen. 
 
Danne 
Danne beskriver att hans föräldrar inte visste om att han mobbade. De trodde han var snäll 
men busig. De fick samtal hem då han slagit sönder en ruta eller gjort något mot en lärare.  
”inte just mobbingen fick dom aldrig.. vet dom nog fortfarande inte liksom.” 
 
Informanterna umgicks i kretsar där det tidigt förekom rökning, alkohol och droger. 
 
Helen 
Helen började dricka alkohol i slutet av nian. Hon tycker själv att de ”bara var barnungar” 
under den period som mobbningen pågick. Fler av hennes vänner hade dåliga 
hemförhållanden och bodde tidvis hemma hos Helen och hennes mamma.   
 
”Skolan gick väl sådär, skolkade, mobbade kompisar och höll på att knäcka lärare och så, det 
var en sport för oss. (…) Men annars så skötte jag mig. Många av mina kompisar höll på med 
droger och grejer, men jag menar jag rörde ju aldrig något sådant överhuvudtaget, jag var 
total motståndare istället. (…)” 
 
Lena 
Lena drack alkohol och rökte ganska mycket i åttan men särskilt i nian. Hängde ute med 
vännerna och umgicks med äldre som gick på gymnasiet.  
 
Danne 
Danne har festat nästan varje helg från att han gick i femman tills han var 23 – 24 år. Han 
började röka i 12 – 13 års ålder. Han har även använt droger på grund av att han var nyfiken. 
Han har dock inte fastnat för någon drog. I orten i södra Sverige fanns mycket droger och det 
var naturligt för honom att prova. ”vi var ju busgänget liksom… det var nästan förutsagt att vi 
skulle testa allt som gick att testa.”. 
 
5.3 Tema 2: Position, egenskap, personlighet 
Samtliga informanter hade en ledande roll eller var en central figur i kamratgruppen.  
 
Helen 
Helen var kaxig och uppkäftig som tonåring och var en ledartyp. 
 
”Då när jag var yngre kunde det ibland vara jobbigt att ha ledarpositionen. För att den då 
blev påtvingad, det var något som alla förväntade sig av mig. Som vuxen kan man avväga – 
om man har lust eller inte att säga eller göra något. När man var yngre gjorde man det ändå 
för att man på något sätt var rädd att tappa sin position. (…)Det var jättepositivt att ha den 
rollen ibland, men det var en ständig balansgång som man inte riktigt klarade av.” 
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Lena 
Lena hade en ledande position i sin kamratgrupp och tror att det är naturligt för henne och att 
det beror på hennes personlighet. Hon satte normer och bestämde mycket. ”Om du har en viss 
typ av auktoritet i dig... om du har en viss typ av... given ledarskapsanda i dig... det kan jag se 
att alla i familjen har.” 
 
Danne 
Danne var del av en ganska jämlik kamratgrupp, där det inte fanns någon direkt utpräglad 
ledarroll. Det var olika person från dag till dag.  
 
”Jag hade ju alltid ruskigt mycket kompisar hemma hos mig. Så att… skulle jag göra nånting 
så fick jag oftast med mig alla andra också.(...) och man fick ju liksom rätt mycket tjejer för 
att man kom från Stockholm (…).  Och då kom ju alla andra killar också.(…) Så att ibland så 
var man väl lite ledartyp. Och ibland inte.” 
 
Informanterna påtalar alla att trots att de har behandlat vissa människor väldigt illa så har de 
samtidigt varit snälla mot andra och tagit svaga personer i försvar. 
 
Helen 
Helen var elak mot några men anser att hon även var väldigt snäll och försvarade andra som 
var svaga. Hon ser och såg sig som en ”god” människa, en snäll tjej. Hon kunde inte 
identifiera sig med mobbning eller att vara mobbare då. 
 
”(…) Grejen var att den jag var snäll emot var jag otroligt snäll emot istället alltså. Så jag 
sågs ju som en jävligt schysst tjej, ärlig och rak. Men alltså, kom man på kant med mig, då 
kom man på kant med mig ordentligt liksom. (…) Jag tyckte nog bara att jag rättade till 
oförrätter.(…) Det fanns inte så många onda ben i mig. (…) Det var några som var mobbade 
av andra som jag istället tog som skyddslingar. Så de fick vara med oss för då fick de vara 
ifred.” 
 
Lena 
Lena hade ett högt rättspatos när det gällde alla andra, förutom gällande de egna handlingarna. 
Lena tror att det hjälpte hennes självbild att de flesta såg henne som ”god” och schysst. Det 
kanske inte var lika farligt det hon gjorde eftersom hon blev sedd som någon med högt 
rättspatos.  
 
”Dom… här killarna (…) dom var riktigt hemska mot den här.. riktiga nördgruppen som man 
hade i min klass och spelade (…) flipper med dom i så där hallen och kastade dom från vägg 
till vägg och så där (…) och det såg jag till att det liksom förbjöds och... slog ner faktiskt 
(pojknamn) en gång för att han kastade (flicknamn) och slet i hennes kläder.” 
 
Danne 
Danne hade vänner som var mycket värre, som inte ens fick gå till skolan till slut. Han ser sig 
själv som snäll jämfört med dem. Han var bland annat snäll mot en handikappad kille i 
klassen och försvarade honom. 
 
”Men han var jag alltid… jag skydda alltid han asså jag var alltid snäll mot han. Men jag var 
alltid taskig mot alla andra liksom.” 
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Alla informanter beskriver personlighetsdrag hos sig själva som de tror har bidragit till att de 
hade den roll de hade när de gick i skolan. Vissa av dessa drag har också varit direkt 
bidragande till att de mobbat. 
 
Helen  
Helen hade ett behov av att synas och höras, särskilt bland de äldre. Hon ville med alla medel 
synas och dölja sin osäkerhet, hon tyckte att hon var tuff. När hon bytte skola blev detta 
tydligt. 
 
”(…) Jag flyttade till den här mindre fina förorten och räknades som en svikare av mina 
gamla kompisar. Med den påföljden att jag skaffade ju ganska fort nya, och då vart det ju det 
att, då triggades man lite av det liksom. (…) Sen hade jag ju även kvar kompisar på det gamla 
stället så jag stod lite mitt emellan, var lite i ingenmansland. Kunde umgås med dem men inte 
i plugget för då var jag liksom kaxiga förortsbruden. (…) Det var nog ett sätt att visa att 
ingen skulle sätta sig på mig tror jag, attack är bästa försvar.” 
 
Helen var omogen och trodde att hon gick sin egen väg och struntade i alla andra. Egentligen 
var hon lättpåverkad. Helen hade ett fruktansvärt temperament. Hon kunde inte handskas med 
sitt humör och var utagerande och aggressiv.  
 
Lena  
Lena flyttade från vad hon kallar ”ett ghetto” till en finare skola och område. Hon hade varit 
lugn och snäll och haft höga betyg. Hon var uppkäftig men samtidigt social och trevlig, och 
pratade med många. När hon bytte skola fick hon ett rykte med sig, som hon drog nytta av 
snabbt. Hon hördes och syntes mycket.  
 
”(…) Sen var jag otroligt revolterande också, provokativ, gick över många såna där coola 
gränser som få vågade. Gick med jackan inomhus. Tog mat utan bricka i matsalen. (…)Det 
var också en enorm respekt i den skolan för de äldre, men jag kom ifrån (förort) där alla 
blandades med alla. Så jag hade ingen sån… vadå, bara för att  han går i nian ska man krypa 
för honom. (…) Jag umgicks med äldre killar. Så jag tror att det automatiskt ger ganska bra 
statuspoäng. (…) Jag var bara så här; kom inte i min väg, stör mig inte.” 
 
Danne 
Danne har varit bråkig och busig hela livet. Han var ofta rastlös, kunde inte sitta still och hade 
svårt med koncentrationen. Han blir och blev lätt uttråkad.  
 
”(…) Men det var också det här rastlösa gänget. Alltså vi var ju liksom busgänget. Det fanns 
ju det där fotbollsgänget och så fanns det liksom töntarna och så var det liksom busgänget. 
”(…) alla som är rastlösa och så här lite halvkriminellt lagda och asså såna som mobbar och 
liknande, de träffar varandra. (…)Första dagen jag gick i (ort) så glömde jag gympakläderna. 
(…)Då säger läraren – aha, är du sån också som inte vill vara med på gympan. Alltså jag 
visste inte ens om att vi hade gympa – du kan sitta på bänken med den andra fåntratten 
liksom. Den första dagen i skolan liksom, ja det är kul. Och han var ju liksom med i det där 
gänget. Å så poff, så kom man in på en gång.(…)” 
 
Danne tror att hur man är beror både på arv och miljö. Danne beskriver sig som aggressiv, 
lättretad och saknar spärrar, vilket förvärras av alkohol. Han var även aggressiv hemma. 
Aggressionen upplevdes då som positiv. 
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”när man flyttade(…) då blev det ju rätt mycket så här liv hemma asså. Slängde stolar och 
grejer.(…) Asså riktigt så här tonårsbeteende (…) aggressiv som fan asså i princip. Men det 
var ju ett bra beteende tyckte man då. Asså det tyckte polarna också. (…) det var det 
beteendet man ville ha fram hos sina kompisar också. Det skulle smälla på en gång. Inget 
tjafs.” 
 
5.4 Tema 3: Mobbningen i sig 
Mobbningen såg olika ut men Helen och Lenas liknar varandra på många punkter. Det finns 
även vissa likheter mellan samtliga informanters mobbning. 
 
Helen 
Mobbningen var aldrig speciellt fysiskt. Det fysiska var mest markeringar, inte med syfte att 
skada någon, som en smäll på armen eller en knuff. Hon var ingen slagskämpe men 
”förbannat ful i munnen”. Gänget kunde även mobba killar, inte bara svaga tjejer, bara för att 
de ville ta ner någon på jorden och sätta på plats. Gänget spred rykten och snackade skit om 
sina offer.  
 
”(…) Och jag menar det var ju inte bara det här med mobbning face to face. Det var ju hur 
mycket skitsnack som helst, det gick rykten, man startade upp både det ena och det andra. 
Och det svider ju lika illa som… Och jag menar till slut då har man ju lyckats frysa ut den här 
människan om inget annat funkade. (…) Den som var mobbad då och utfryst, när vi hade nått 
det syftet så kunde det gå två månader och så var den människan med oss igen.(…) Då hade 
den på något sätt sonat sitt brott.”  
 
Det behövdes inte mycket för att börja hacka på någon, vissa dagar räckte det med att någon 
sa fel ord eller hade fula kläder. 
 
”(…) Så det var ju ofta det att man sa hej till henne och så sa hon hej tillbaka, och det 
behövdes inte mer. Och så var man där, antingen så var det krokben eller en knuff eller(…) 
det var ju ofta det här med gömma kläderna efter gympalektionen, hälla vatten i skorna, ja 
men de här klassikerna. Så gick man ju till en viss gräns oftast. Men jag kan inte säga att det 
var något speciellt, det kunde vara vad sjutton som helst. Hon kunde vara jätteglad och 
komma och visa sina nya byxor och vi höll på att skratta ihjäl oss. Fast dom egentligen var 
skitsnygga.” 
 
Lena 
Lena var elak mot en tjej som ansågs vara ful i ettan på lågstadiet. Sedan mobbade hon ingen 
förrän högstadiet. Värst var mobbningen i nian, då hon gått i den nya skolan ett år. Mobbarna 
hällde snö i skor, spottade i skor, blötte ner skor när det var kallt ute och skrattade öppet åt 
det.  
 
”(…) Vi slog henne aldrig.(…) utan det var mer så här… stänga ute och glåpord.(…)- men 
trodde du att du skulle få följa med – eller – faan va snål du är. Det var inga såna där 
okvädesord, inga hora eller fitta(…) Inga såna ord men det spelar ingen roll. Man kan säga 
en sak på så många sätt(…)bara – men va fin du var då – det räcker för att fatta att det där 
var ju hemskt illa menat. Så det var väl mycket såna där gliringar av den typen.” 
 
De spred också rykten, snackade skit om offret och frös ut henne. 
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”Hon fick ju gå ensam i korridoren, det var fruktansvärt. Jag kan nog inte ens beskriva det 
med ord hur… när du går och äter(…) och så är det helt fullt i matsalen och ingen jävel 
sätter sig bredvid dig. Inte ens de där nördiga sjuorna och åttorna, det är bara vidrigt. Eller 
att du går på rast och ingen tar i dig. Eller går till skolkafeterian som drivs av elever och det 
är ingen som säljer dig saker, bara för att du råkar vara fel person. Nej, vi slog henne aldrig 
men det där var fan ödet värre tänker jag.” 
 
Danne 
Danne poängterar att han inte retades så mycket för hur andra såg ut och liknande. Han var 
mera fysisk och slog och puttade folk, stal deras skor och kastade ut dem.  
 
”(…) Jag vet en kille som jag var jävligt taskig mot(…). Hans föräldrar var lärare på skolan. 
Han var skitsmal, liten och uppnosig som fan alltså, tyckte jag. Riktig jävla besserwisser. Och 
han fick ju… asså han kunde jag ju gå förbi liksom i korridoren och så ta huvudet och slänga 
in i betongväggen liksom. Bara helt utan anledning (…) såna grejer liksom. Och då tänkte jag 
inte alls på det liksom (…) Han är bara besserwisser liksom. Han ska ju bara ha det. (…) Sen 
efteråt så ba, det är ju inte så trevligt beteende kanske.” 
 
Danne mobbade redan på låg- och mellanstadiet men då var mobbningen inte lika ofta fysisk. 
Han kallade folk för öknamn, retades och utsatte dem för trakasserier.  
 
”(…) Henne mobbade vi för att hon stal saker. Men det var ju bara det alltså, hon kanske stal 
nån grej. Men oftast var det vi som la ner grejer i hennes väska till exempel. Det var 
skitmånga gånger alltså, som på träslöjden (…) De som hade gått där innan kanske gjort nån 
fin trähäst och såna grejer. Såna grejer kunde vi stoppa ner i väskan så den stack ut och sen 
gå och säga till lärarn – asså kolla! Så liksom fick hon skäll, alltså det… det är ju mobbing 
rakt av. Det är ju riktigt taskigt. Och det gjorde vi inte bara en gång. Det var ju ofta liksom.” 
 
5.5 Tema 4: Syfte, vinster och förluster 
Samtliga informanter menar att ett av de viktigaste syftena med mobbningen och det 
utagerande beteendet varit att dölja den egna osäkerheten. 
 
Helen 
Helen tror att mobbningen grundar sig i att hon var rädd och liten och ville sätta sig i respekt 
hos folk. ”Se mig, hör mig. Störst, bäst och vackrast. Det liksom.” Att hoppa på andra innan 
de hoppar på dig. Det ingav respekt som Helen då trodde gjorde henne starkare. 
 
”(…) Sen tror jag att nånstans så är man nog jävligt rädd och jävligt liten. Alltså det är lite 
det med en gafflig pudel liksom, man hörs men det är inte så mycket mer.(…) Attack är bästa 
försvar, attackerar jag först så vet alla vem jag är sen och det… räcker ju. Visste folk vem 
man var och vad man gick för behövde man aldrig oroa sig för att bli påhoppad själv.(…) 
Hade man satt sig i respekt hos folk. (…) Jag menar, till och med niorna tyckte att vi var 
skittuffa. Och det är klart att då vann man ju ännu mer på det. Vi vart bjudna på fester där 
småglinen i sjuan absolut inte fick vara men vi fick komma. (…)” 
 
Lena  
Lena menar att hon själv kände sig starkare genom att trycka ner andra och på så sätt göra 
dem svaga. ”Det man vann… det var väl det här med att man känner sig starkare när någon 
är svagare. Det är nog det. Om hon visar sig svag måste det ju betyda att jag är stark. 
Ungefär den enkla logiken.” 
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Hon tror mobbning ofta bottnar i en slags avundsjuka på att andra vågar vara det mobbaren 
inte vågar. Man ”attackerar sin egen ångest”. Lena anser att även de vuxna i skolan på sätt 
och vis vill ändra på den utsatta, bollar över skulden till den personen. ”De slutar reta dig om 
du bara…” 

 
”(…) ibland så är det också så här att man ska rätta till(...) men ta kutryggiga Flisa som går 
med sitt flottiga hår och sin kutiga rygg och sina fula kläder, om hon bara... tvättade sitt hår, 
gick lite mer rakt, köpte lite bättre kläder så skulle hon slippa undan det här, och någon måste 
ju berätta det för henne. På ett eller annat sätt så det för en gångs skull sjunker in... så visst 
finns det en tvistad del av att man ska rätta till saker och ting, (…) och det är ju bara av 
rädsla, (…) upplever inte jag att jag kan gå omkring och se ut som hon så varför ska hon? 
Om jag är så beroende av att se acceptabel, normal som man vill vara som tonåring då, 
(…)så sticker det såklart i ögonen när någon annan går och gör precis tvärtom emot ens egen 
ångest.”  
 
Danne 
Danne tror att han var tvungen att vara taskig för att skydda sig själv, för att han var osäker.  
”Som sagt, vissa kunde spela fotboll och vissa var smarta och en annan hade ju ingenting 
liksom… Då var man tvungen att vara taskig istället. Och det är nog för att man är osäker, 
skydda sig själv liksom, det tror jag rakt av.” 
 
Danne mobbade gärna de som var smarta och duktiga i skolan. I det låg en viss avundsjuka. 
”Men man fick ju tji liksom. De var ju klyftiga istället asså. Det var ju lite därför man 
bråkade med dem”.  
 
Mobbningen har också handlat mycket om att reda upp konflikter och rätta till oförrätter, 
särskilt för flickorna som ofta mobbat inom den egna bekantskapskretsen. 
 
Helen 
Oftast rörde sig mobbningen om att ”rätta till oförrätter”, att ställa saker till rätta och sätta 
någon på plats. De utsatta var oftast inte svaga personer. Det var oftare en maktkamp med 
ganska kaxiga personer.  
 
”(…) den här klicken var väldigt måna om varandra… Asså var nån taskigt mot nån kompis 
till mig då jävlar… (…) hade nån sagt något dumt till nån av mina kompisar då plockade jag 
ju den.. rakt av utan bedövning (…) det berodde ju lite på vem det var och sen så hur allvarlig 
den grejen var och hur mycket den människan svarade upp emot (…) Svarade den inte upp då 
vart det ingenting.. då självdog det liksom.. men kaxade den tillbaka.. då vart det gärna ett 
par veckors trackning.” 
 
Lena  
Syftet med att mobba var från Lenas håll en slags sanktion, hon ville att tjejen skulle få känna 
av att hon svikit henne, och att hon skulle straffas, eftersom hon stulit pengar av en kompis till 
Lena. Lena tror att syftet med mobbning ofta är att man tror att man ska rätta till saker. 
 
”Hon erkände aldrig sin stöld förrän långt senare. Och det var ju det jag ville att hon skulle 
göra hela tiden. Säg att du har gjort det. Ljug inte. Och du kommer att bli behandlad på det 
här sättet till den dagen du erkänner, hade jag bestämt. (…) Om hon hade erkänt hade jag 
slutat, i alla fall i början. Men sen när det har pågått ett tag så tror jag att om hon hade 
erkänt då så hade man kanske ba– och det ska du komma och säga nu. Då hade man väl 
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använt det som en ursäkt för att fortsätta. (…)Man får bara olika ursäkter för att göra det 
man vill liksom (…)Jag kände mig så jävla kränkt asså, att tappa ansiktet litegrann sådär. 
Och så skulle hon straffas för det. I och med att jag hade tagit med henne till en av mina 
absolut bästa vänner och hon snodde pengar. Jag hade varit schysst mot henne och ey, och så 
– är det här sättet du betalar tillbaka på? – lite så där.” 
 
Alla informanter är överens om att mobbning alltid handlar om makt på ett eller annat sätt. 
Man hävdar sig gentemot någon annan och vinner status i samband med detta.  
 
Helen 
Mobbningen var ett sätt att hävda sig, man förstod inte att man mobbade då. Helen mådde inte 
speciellt dåligt, utan såg mobbningen mera som en kul grej. Helen hade en ledarposition och 
gjorde allt för att behålla den status som detta medförde. Hon ville bli ”känd” och att alla 
skulle veta vem hon var, det gav makt. När man fick motstånd blev det en utmaning, en kick.  
 
”Jo men jag tror att man fick en kick av det då nånstans. (…) Det var mer en hävdelsegrej 
tror jag, mot de som var äldre. Inte det här – se mig, hör mig, jag mår jättedåligt. Jag mådde 
inte dåligt själv under den här tiden utan det var något litet extra. Jag tror inte man förstod 
allvaret, det var bara kul. (…) Man gick inte till skolan på morgonen och tänkte – hoppas hon 
är där idag så ska jag mobba henne – utan det var när man var där och hon dök upp så bara 
blev det någon liten tjafsgrej där eller... Man hamnade i situationer eller kanske satte sig i 
dem omedvetet för att man vart triggad nånstans liksom. (…) Så blev ju den här människan 
ensam till slut och då var man ju nöjd. Då var man klar liksom. Då hade man uppnått sitt 
syfte.” 
 
Lena  
Lena tror att mobbning alltid handlar om makt och att hon vann anseende. 
 
Danne 
Danne anser att det man vann var viss status och respekt, men bara i vissa kretsar. Han tror att 
det handlar mycket om makt. ”Att just liksom trycka ner alla andra så att man själv inte blir 
nertryckt egentligen.” 
 
Helen och Lena ser mest fördelar och vinster med att mobba, medan Danne poängterar att han 
förlorade mer än han vann på sitt beteende.  
 
Helen 
Förlusten var samvetet, att man ibland ångrade sig och undrade vad man höll på med. Men det 
var inte så vanligt, förlusterna låg vanligen utanför synfältet. Helen skyllde på att rätta till 
oförrätter, vilket hon tror var en konstruktion i situationen. Det var jobbigt ibland att vara tuff 
och att vara ledare. Ibland ville Helen bara vara liten, inte behöva vara på gång och på hugget 
hela tiden. Statusen övervägde dock detta, och respekten från ”skocken”. 
 
Lena 
Lena förlorade tron till lärarna och till vuxenvärlden, och till den mobbade tjejens familj som 
inte gjorde något. Detta blev ännu mer provocerande till en början. 
 
Danne 
Danne kan se vissa statusvinster men de byttes senare ut mot förluster: han blev inte bjuden 
på fester, var inte önskad, hade dåligt rykte, tjejerna började förakta honom och hans vänner. 
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”(…) Sen… man fick nog mest skit för det alltså, det tror jag. För att sen när man, i sjuan 
åttan, så vi festade.. jag har alltid festat rätt mycket, men då festade man rätt mycket. Men sen 
efter det där när man började på gymnasiet då festade man ju ännu mer. Men då blev det ju 
så helt plötsligt att man var ju inte bjuden på vissa fester och så. Folk tyckte inte om en, de 
visste att man var liksom ett jävla svin liksom. Och då fick man ju tillbaka istället. Då 
förlorade man på det liksom, för fotbollskillarna började liksom ta tjejerna istället. För att 
tjejerna började tycka om vältränade killar istället för några jävla fyllon liksom som sprang 
omkring med yxa liksom.” 
 
Danne utsattes för vissa sanktioner från skolan, som inte var direkt relaterade till mobbningen 
men som straff för dåligt uppträdande. Hela klassen fick pröva att skjuta pistol på en 
friluftsdag, Danne fick inte ens följa med dit, de ville inte ha något bråk. ”Då hade man ju 
pajat för sig själv liksom.” 
 
5.6 Tema 5: Relationer 
Informanterna berättar alla att kamratgruppen kring dem varit av stor vikt. De talar dock inte 
om något direkt grupptryck. Deras kamratgrupper har bestått av andra ungdomar med ungefär 
samma status som de själva. 
 
Helen 
Helen beskriver att de var flera mobbare, en ”klick”, som hängde ihop. Klicken månade om 
varandra. Den utsattas vänner övergav denna under tiden som hon blev mobbad. 
 
”I den åldern var det så att (…) kompisarna till den som vart utsatt oftast gick över till 
mobbarsidan liksom. För antagligen för att man är så rädd själv. (…) Ingen i vår grupp blev 
någonsin utsatt, vi var supersammansvetsade alltså. (…) Vi var fem-sex tjejer, några killar, 
tror jag, ungefär sådär. (…)det var liksom själva klicken och sedan klicken runt klicken om 
man säger.” 
 
Den inre klicken var väldigt stabil och umgicks dygnet runt. Andra kunde få vara med lite 
utanför. ”De kunde få vara där i periferin nånstans och springa våra ärenden”.  
 
Umgänget, kompisgänget, spelade en stor roll till hur man agerade, att det var en åldersgrej 
som tog just den formen. Man triggade varandra och var oerhört beroende av varandra. Hade 
också äldre kompisar att imponera på. ”Annars kanske jag hade börjat samla på frimärken 
istället liksom”. Klassen triggade varandra till mycket, var en ”värstingklass”, det fanns ett 
bråkigt killgäng i klassen också. Alla skolans värstingar hade hamnat i samma klass. 
 
”(…) då läste man ihop med andra klasser. Alltså som SO-n kanske jag hade med två andra 
klasser. Och då blev det ju en helt annan klasskonstellation alltså, klassen blir ju annorlunda. 
Jag hade kanske inte mina två bästisar med mig i just den gruppen. För vi var ju 
gruppindelade och då blir det ju en annan… gruppdynamiken blir en annan. (…) Själv var 
man nog inte så kaxig. (…) Det var gruppen liksom, sen var ju inte alla med men man sågs ju 
som en helhet. Man vart ju en massa liksom.” 
 
Lena 
Gänget som var taskiga var ett blandat gäng men det var mest flickor. Den stadiga inre cirkeln 
var bara flickor. Utgjorde en slags ”inneklick” som bestod av tjejer i olika klasser. 
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”Grupptrycket påverkade mig inte så mycket asså. Jag kunde nästan bli irriterad om någon 
var taskig mot henne och jag inte hade sagt att det var okej. Då tyckte jag att de, och nu låter 
jag som en jävla tyrann här, översteg sina gränser – va fan, du kan inte gå omkring och vara 
taskig mot (namn),(…) det här är inte din grej, det här är min grej. Väldigt sådär hård 
ledarstil. Jag skulle vara med när hon, vilket nästan (…) sadistiskt när man tänker på det, ni 
gör ingenting i skymundan när jag inte ser det. Utan jag ska vara med, gärna i krokarna och 
(…) se att där kommer hon, och då är hon någon som gjorde nånting. (…) Jag tror nummer 
ett att jag kände nånstans ändå att jag inte ville att det skulle gå överstyr. Jag ville hålla det i 
mina händer, för att hon var ändå min vän. Hur knasigt det än låter. Och skulle någon utsätta 
henne för nånting värre, då var det väl jag i så fall. Inte någon annan dåre som skulle ta cred 
för det.” 
 
Danne 
Danne mobbade nästan aldrig ensam, utan mest när han var med sin grupp.  
 
”(…) är man ensam så är man ju oftast mycket snällare. Då är man ju feg liksom. (…) Och 
när man är flera är man ju jävligt tuff liksom. Jag vet att jag kunde vara taskig när jag var 
själv också. (…) Inte lika hårdhänt så där utan då kanske man bara knuffade till någon och sa 
dra åt helvete liksom, stick härifrån. Men var man fler så kunde man liksom boxa till dem 
ordentligt.” 
 
Danne bråkade en del inom kompisgruppen men på ett helt annat sätt. Det slutade när någon 
blev sur och det tog inte i lika hårt. Inom gruppen fryste de aldrig ut någon men slogs ibland.  
Gruppen valde inte ut några ”nya” offer. De som blev mobbade i högstadiet hade varit utsatta 
”redan från början”. Danne tror att de varit utstötta hela livet. Offren kunde vara någon som 
pratade annorlunda, trodde att de var något, var ”uppnosiga” eller liknande. De framkallar 
något hos dem som utsätter dem. Danne tror att offren har brist på social kompetens. Därför 
finner de inte alltid varandra heller. 
 
Helen och Lena hade tydligare relationer till de mobbade än vad Danne hade.  
 
Helen 
Helen menar att speciellt en tjej blev utsatt. Hon var ”ful” och sa inte emot. Var inget hot och 
hon ville gärna vara med i Helens kompisgrupp. Därigenom blev hon tacksam att ”tracka”. 
Hon beskrivs som svag. Mobbingsituationen var knuten till skolan. Mobbningen rörde nästan 
alltid någon om fanns i nätverket eller i närheten. Gruppen hade en relation till personen på 
något sätt.  
 
Lena  
Lena menar att tjejen som blev utsatt var en kompis från början. Det fanns en klar relation. 
Lena misstänkte att hon hade stulit pengar av en annan kompis, vilket skulle straffas genom 
utfrysning och mobbning. Den utsatta ansågs även snål.  
 
”(…) Jag hade tagit dit henne och så hade hon snott pengar. Och just att hon hade gjort det 
också, för hon var den snålaste människan man kan tänka sig. Asså hon skrev sitt namn på 
små godisar och åt jämt godis i smyg. Vi smygrökte då men hon hade aldrig cigg, hon gick 
och samlade på sig och gick och fråga cigg av andra. (…) Det hade stört mig jättelänge och 
sen när hon snodde pengarna av min kompis då var det liksom gränsen, botten var nådd.(…) 
Men sen var det ju så att hon inte bara fick stå till svars för det. Det var ju mitt agg mot 
henne, men jag hade ganska mycket såhär makt eller vad man ska säga i skolan. Så kunde väl 
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lätt bestämma att ingen skulle vara hennes vän och det var ingen som opponerade sig mot det 
utan alla tyckte att det var ett jävla bra beslut. Hemskt. (…) Det fanns folk som aldrig hade 
känt henne som kallade henne för jävla subba och sånt där. Jag var aldrig grov i orden men 
jag markerade tydligt att… för det är ju så det oftast är, att det är en som bestämmer och sen 
är det kanske inte den som utför de grövsta kränkningarna. Utan det är entouraget som vill 
visa sig dugliga.” 
 
Offret hade en vän som stod bredvid henne under hela tiden. Annars var hon ensam, hade inga 
stabila relationer och hade tidigare varit med ”på nåder”. Hon hade blivit utsatt för mobbning 
även innan. I efterhand är offret inte arg på Lena, utan uppskattade att ha fått vara med i 
gänget ett litet tag. Även under mobbningen uppskattade offret att det var Lena som 
”bestämde” hur mobbningen skulle se ut, tidigare hade hon varit utsatt från flera håll. Och hon 
slapp det fysiska. Lena blev kompis med offret senare. 
 
Danne 
Danne var inte vän med de han utsatte. De gick i samma skola men umgicks aldrig som 
vänner. De var inte med i samma gäng. Danne menar att mobbning är en del av ett beteende.  
 
”Det är ju mest en grej som följer med tror jag. Asså oftast dom som mobbar hittar nog på 
annat skit också. Mycket skadegörelse och sån skit.” 
 
5.7 Tema 6: Tankar kring mobbning nu och då 
Samtliga informanter anser att de har gjort fel, men det är inget som de mår dåligt av idag. De 
anser att de har mognat och bearbetat händelserna klart.   
 
Helen 
Helen har bearbetat klart nu och accepterat vad hon har gjort. Hon ser det som en del av den 
hon är och funderar inte så mycket på det.  
 
”Jag tror inte att jag kunde stava till samvete på den tiden. (…) Jag kunde säkert tycka så här 
– fan va onödigt det där var. Alltså det tror jag. I synnerhet då man hade blött ner någons 
kläder liksom och det var tjugo minus och de skulle gå hem. Det var skitkul när man gjorde 
det och sen gick man hem själv och frös och tänkte så här - fan va onödigt. Nej men… visst 
fasen tänkte man så, men det slog man ju bort lika fort. Och sen kanske man inte gjorde det 
när det var femton minus nästa gång utan det kanske bara var åtta… (…) Det är så långt 
samvetet sträcker sig när man är mitt i. (…) Och sen behövdes det bara att någon annan sa – 
åh gud va kul, fy fan va bra det där var, fan vad bra vi var – så tyckte man ju det istället. Man 
var (…) otroligt påverkbar.” 
 
Helen skäms ibland men känner ingen skuld. Hon döljer ingenting och har inget emot att prata 
om det. ”Däremot så skäms man väl emellanåt för att man överhuvudtaget kunde tänka i de 
banorna. Samtidigt som det har varit en bit av mig så det får man ju bara ta på något sätt.” 
 
Lena 
Lena hade inte dåligt samvete under tiden det hände, utan var mest bara arg. Tyckte att offret 
bara var ”ilskeframkallande”. Hon kände att hennes höga rättspatos till viss del ursäktade 
hennes beteende för henne själv. Hon var inte alltigenom elak. Så känns det inte nu i 
vuxenålder.  
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”(…) va fan hjälpte det (namn) liksom, att jag var skittrevlig och satt barnvakt åt höger och 
vänster och räddade andra från… Hon skiter väl i om jag räddade (namn) från att blir slagen 
och mobbad. Det är liksom… hjälpte ju inte henne ett dugg. Gjorde ju inte att jag var 
trevligare mot henne.” 
 
Danne 
Danne hade ingen empati som liten. ”Brydde mig inte så jävla mycket om människor 
överhuvudtaget liksom. Förstod kanske inte när jag var liten att… de blir ledsna i efterhand 
också.” Han värderar människor mer nu. Han skäms ibland och funderar vad han höll på med. 
Danne tycker inte det är jobbigt att tala om sig själv som mobbare. Han menar att det är ett 
avslutat kapitel som han har fått distans till. Han anser att han har utvecklats som person 
sedan dess. 
 
”nu tycker jag att jag blivit äldre och fått perspektiv.. och kan erkänna att jag har gjort fel 
liksom. Man har bättrat sig. (…) Så jag tycker det inte så jobbigt nu liksom.” ”… det känns 
inte riktigt som man pratar om sig själv heller tycker jag.” 
 
Informanterna har träffat vissa av sina offer i vuxen ålder.   
 
Helen 
Helen har träffat den tjej hon utsatte i vuxen ålder och pratat med henne.  
 
”Vi hamnade på en fest tillsammans (…)hon började berätta om vad hon hade upplevt och så, 
saker som jag hade sagt och gjort och som jag inte ens kom ihåg. Hon kunde nästan nämna 
dag och klockslag på saker jag inte tänkt på på tjugo år. Som jag säkert inte ens tänkte på tio 
minuter efter att jag hade gjort det heller. Hon berättade hur rädd hon hade varit för oss, och 
det fattade aldrig vi. Det var häftigt för mig att höra hennes upplevelser, det är två totalt olika 
upplevelser av samma händelser. Det är läskigt vad man egentligen med väldigt små medel 
kan orsaka en annan människa.” 
 
Lena 
Lena har träffat den hon utsatte många gånger och bett om ursäkt massor av gånger. Den 
utsatta tycker att ursäkterna räcker och upplever att Lena är lite tjatig, ”vi gjorde så gott vi 
kunde allihopa” menar hon. Lena tror att hon hade letat upp den utsatta och bett om ursäkt 
om de inte hade råkat ses. Det tror hon har underlättat hennes egen process, att ha fått be om 
ursäkt och blivit förlåten.  
 
Danne 
Han har träffat de han mobbat i efterhand. (…) dom verkar typ ha förträngt det i princip. (…) 
Och jag liksom säger ju ingenting. Vi är typ kompisar. Jag brukar tala med dom ibland om 
man träffar dom på krogen.”  
 
Helen och Lena tror inte på att det finns någon typisk mobbare, medan Danne är mer inriktad 
på att det är en viss typ av människa som blir mobbare. Alla tre tror att kill- och tjejmobbning 
skiljer sig åt på vissa punkter, främst gällande våld.  
 
Helen 
Helen tror inte att det finns någon typisk mobbare. ”Det bor en mobbare överallt. Man vet 
aldrig vem eller hur.” Hon tror dock att dåliga hemförhållanden kan vara en påverkande 
faktor. Många av hennes kompisar har varit ganska ensamma barn. 
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”Jag tror att omständigheter, umgänge och situationer gör väldigt mycket. Bara för att du var 
vaggad i otakt när du var liten så blir du inte mobbare. Sedan kanske vissa löper större risk, 
att man ska hävda sig och ta igen saker. Jag kan bara utgå från mig själv och jag har 
ingenting att skylla på egentligen. Vi har pratat om vinster, plötsligt kanske man får respekt 
och allt det där, och då ser man de positiva sidorna.” 
 
Lena 
Lena tror att kill- och tjejmobbning kan se likadan ut. Killar kanske är lite mer våldsamma 
medan tjejer är mer ”vidriga på det där subliminala sättet”. 
 
Lena tror inte att det finns någon typisk mobbare. ”Jag tror bara att det finns de som är mer 
synliga och de som är mer osynliga.” De som syns och står för sin ”elakhet” får representera 
”mobbaren”. 
 
Danne 
Danne tror att det är en viss typ av människor som mobbar. Han menar att det är samma 
människor som senare i livet blir kriminella. 
 
”(…) jag tror att nästan alla som mobbar är ungefär samma skrot och korn. Det är ungefär 
som alla som (…) sitter inne det är också samma (…) skrot och korn. Asså dom har en viss 
syn på livet. Och dom har gjort vissa saker när dom var unga liksom. Börja röka tidigt, börja 
dricka tidigt. (…) Eller hade dåliga betyg (…)En viss typ av människa som (…) mobbar, slåss, 
stjäl.” 
 
Danne tror att alla som mobbar mår dåligt av någon anledning eller har någon typ av problem, 
som de hanterar genom att mobba. Han tror att det alltid kommer att finnas mobbning, 
eftersom vissa är starkare än andra. Danne menar dock att han lika gärna hade kunnat bli 
mobbad istället. 
 
”det hade man säkert kunnat bli liksom. Det tror jag. När jag flyttade ner till (ort) så du vet 
ju, jag var rätt liten å tanig å rödhårig dessutom. Det var ju liksom första kriterierna för att 
bli mobbad. Rött hår det är inte många som har det. Blek som ett jävla spöke liksom. Och 
klen. Prata en annan dialekt. Så egentligen så hade det ju inte vart helt omöjligt att bli 
mobbad. (…) Det kan ju berott bara på att jag hamnade i fel gäng på en gång eller vad man 
ska säga. Och att dom tog in mig liksom. För hade jag hamnat med nå andra då hade ju.. 
liksom.. stockholmssvinet liksom istället för schyssta killen från stan liksom.” 
 
Alla informanter ångrar att de utsatt andra för mobbning. Ingen av dem kan dock med 
säkerhet säga att de skulle ha gjort annorlunda om de fick chansen. De skulle inte vilja leva 
annorlunda men skulle gärna ta tillbaka vissa handlingar som de betraktar som onödiga. 
 
Helen 
Helen tror inte att hon skulle ha levt livet annorlunda om hon fått chansen, bara ändra på vissa 
onödiga saker. ”Man har ju själv satt sig i den situationen som man var i då. Men jag kan inte 
säga att jag inte hade gjort likadant om jag hade varit där idag. Så inte skuld- och 
skamkänslor på det sättet.” 
 
Lena 
Om hon fick ändra på det som hänt skulle hon behandla ”stöldsituationen” annorlunda. ”Man 
kan inte som [vuxen] göra beslut som en femtonåring gör.” 
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Danne 
Om han fick chansen skulle han inte vilja ändra på speciellt mycket som han har gjort. Han 
skulle däremot inte ha gjort människor illa. Idag skulle han kunna tänka sig att be om ursäkt, 
även om det skulle kännas dumt. 
 
”… det värsta är jag skulle nog inte göra det asså. Kanske vissa grejer just det här med att va 
taskig asså och såna onödiga saker hade jag nog försökt välja bort liksom. Allt det här 
liksom, som till exempel ja asså klippa till nån som har inte ens sagt ett pip liksom. Varför. 
Det är totalt onödigt. Och ha sönder saker för andra. (…)Men (…) allt sånt här annat runt 
omkring hade jag nog säkert valt asså. Pluggat lite bättre kanske och försökt skärpa mig i 
skolan.” 
 
6. ANALYS 
 
Våra informanter kan alla tre sägas ha skapat sig en verklighet i samspelet med sina vänner. 
(Angelöw, Jonsson, 2000, s 55-60) I denna verklighet var de grupper med hög status som 
hade rätt att bestämma över sin omgivning. Påtryckningar utifrån betraktades som angrepp på 
gruppen som de var tvungna att reagera på. Brott mot gruppens uppfattningar bestraffades och 
de ställde saker till rätta genom att angripa sina fiender. Detta tog sig uttryck i att frysa ut eller 
trakassera andra personer. I informanternas unga verklighet var de inte onda, elaka eller 
mobbare. Ordet mobbning var bekant för samtliga informanter, men passade inte in i deras 
överenskomna bild av dem själva. Därför såg de sig inte som mobbare. De var ”de goda” som 
helt enkelt var tvungna att skydda sig mot de andra, den hotande omgivningen. I deras 
verkligheter fanns det inga andra handlingsalternativ. I våra informanters fall var det heller 
inga vuxna som tillhandahöll en annan verklighet, då de valde att se mellan fingrarna med 
deras beteende mot andra elever.  
 
Genom socialiseringsprocessen har informanterna skapat om sina verkligheter. Via 
interaktion med nya människor med andra uppfattningar och med nya tankemönster har de 
konstruerat om synen på sig själva. (Wetherell & Maybin, 1998, s 253-255) Genom att ta till 
sig begreppet mobbning i förhållande till sitt tidigare beteende och genom samtal med sina 
tidigare offer har de även tagit till sig uppfattningen att de tidigare varit mobbare. I deras nya 
verklighet är de nu ”tidigare mobbare som har mognat”. De kan nu tycka att de har gjort fel.     
 
Informanterna avviker alla på flera plan. De umgicks i kretsar där alkohol, narkotika och 
tobak förekom. De hade till viss del ett äldre umgänge och var ute mycket på kvällarna. De 
avviker därmed från vuxenvärldens bild av hur ett barn eller en ungdom ska vara, men 
avviker man verkligen från ungdomars egna normer? Den egna gruppen och den referensram 
man har skapar och upprätthåller normer och värderingar. Vi tror att det beteende som 
informanterna uppvisat eventuellt ses som avvikande även av dem själva men att det är ett 
positivt avvikande, något lockande, något som de flesta går igenom på väg ur ungdomen och 
in i vuxenåldern. Det är också viktigt för en tonåring att skilja sig och revoltera emot en tänkt 
generaliserad andre i form av en vuxenvärld och samhälle, och vi tror att normen kring 
avvikelse kanske är det som lockar, det som på sätt och vis är förbjudet. (Berg, 2003, s 162) 
Övergången från barndom till ungdom utgör en tid med stora förändringar när det gäller 
relationer till andra människor. När barnen blir äldre blir de skickligare på att växla mellan 
och förhandla inom olika diskurser för att få större social makt. (Wetherell & Maybin, 1998, s 
296) Mobbning ”råkade” vara en del av det som behövdes för att öka makten, tanken vara 
aldrig ”nu ska jag mobba” utan snarare ”nu ska jag visa mig tuff” eller ”skaffa respekt”. 
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Vi ser en viss stämpling och en etikettering av alla informanter men denna rör inte bara 
mobbningen och att bli stämplad som mobbare utan snarare personens roll i stort, de talar om 
sig själva som busiga, kaxiga, uppkäftiga mot vuxna, högljudda och så vidare. (Payne, 2002, s 
225-226) De har dock aldrig känt sig som egentliga mobbare och har inte tagit till sig den 
bilden förrän i vuxen ålder och då av egen eftertanke och som reflektion av andras reaktioner.  
 
Samtliga informanter påpekar att de hade en god sida och försvarade svaga. Främst Helen och 
Lena hade konstruerat en bild av sig själv som goda, vilket de noga poängterar. De menar 
också att de sågs som ganska goda av andra, att det var den gängse bilden av dem. (Wetherell 
& Maybin, 1998, s 240-245) De har valt att ta till sig en bild medan vi tror att det fanns flera 
bilder som de lika gärna hade kunnat spegla. Att de båda kvinnorna valt att ta till sig den 
”goda” bilden motverkade förmodligen stämplingsprocessen som hade kunnat äga rum och 
konstruera dem som onda, elaka eller helt enkelt mobbare.  
 
Även Danne berättar om en god och försvarande sida och minns en pojke som han skyddade 
mot angrepp. Han tog dock till sig en mer negativ bild av sig själv, och säger ganska tydligt 
att han blev stämplad som avvikare i negativ bemärkelse. De förväntningar som var knutna till 
hans roll cementerades och han såg inget annat sätt att vara. Denna avvikelse belönades dock i 
hans egen ingrupp, ”ju galnare desto bättre” och ”det skulle smälla på en gång”. Kanske har 
han därför också gjort ett val att inte sluta avvika, då han inte hade en aning om vad han 
skulle kunna bli istället. Han fruktade en rollförlust och kände sig inte välkommen i någon 
annan grupp. I dessa fall är det vanligt att sanktioner blir verkningslösa då de istället 
förstärker avvikelsen. (Berg, 2003, s 173-174) 
 
Även Helen talar om en rädsla att förlora den position hon hade om hon inte fortsatte med 
beteendet och agerandet och fortsatte att vara ledande i sin grupp. Hon ville inte förlora den 
rollen, trots att den ibland var tung att bära och hon upplevde en rollambiguitet, vad är det 
egentligen jag måste göra för att inneha den här positionen? För att inte riskera att tappa sin 
position fortsatte hon möta de förväntningar som hon antog att gruppen riktade mot henne. 
(Payne, 2002, s 222-223) 
 
Det framgår på sätt och vis olika typer av mobbning i informanternas berättelser. En är den 
mobbning de beskriver som ”klassisk”, där offret är en svag person som är ensam. En annan 
typ är den mobbning som mera framgår som en slags maktkamp, där man försvarar sina 
”egna”, mot utgrupper. (Trost & Levin, 1999, s 67-69) Helen är särskilt tydlig med detta, hon 
talar om att gå till angrepp på människor som gjort något mot någon i den egna gruppen. 
Detta tror vi stärker ingruppens vi-känsla, känslan av att vara en enhet eller en ”klick”. Ingen 
skulle komma och försöka vara något. Detta verkar också vara ett försvar av ingruppens 
status. Det fanns bara plats för en ledande grupp på arenan, och denna bild ville de till varje 
pris bevara. Den sociala identitet som mobbaren har i skolan är specifik, och skolan är en stor 
och händelserik scen. Barn och ungdomar är extremt känsliga för hur andra människor 
uppfattar dem, och därför kan vi tänka oss att de använder sig av intrycksstyrning i stor 
utsträckning, både medveten och omedveten sådan. Informanterna spelar upp de 
förväntningar som är kopplade till hög social status, och i detta paket ingår i vissa fall 
mobbning. De söker en viss reaktion från sina medaktörer och sin publik, som har en stor 
makt. (Giddens, 2001, s 101) 
 
Det är de förväntningar som riktas gentemot en position som utgör rollen. (Trost & Levin, 
1991, s 137) Då informanterna bytte skola blev detta uppenbart. Danne kom från Stockholm 
till södra Sverige och i detta kände han att det låg förväntningar om att han skulle vara tuff. 
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Helen kom från en finare skola till en ”sämre” och splittrades mellan de två, hon kände sig 
tvungen att hävda sig för att ingen skulle betrakta henne som snobbig eller mesig. Lena 
flyttade från en sämre skola, ett ”ghetto” till en finare. Hon kände genast att hennes nya 
skolkamrater förväntade sig att hon skulle bete sig tufft och självsäkert vilket gav henne status 
redan innan hon börjat agera på den nya arenan. Eleverna på informanternas nya skola hade 
använt sig av en stereotypering och ”visste” hur informanterna borde vara. I Dannes fall blir 
det uppenbart att även de vuxna delade denna stereotypering då han första dagen placerades i 
ett fack av sin gympalärare. (Carle et al, 2006, s 223-225) 
 
Aktören kan bli övertalad av publiken att uppvisa vissa karaktäristika som han eller hon inte 
vill ha, och kan därmed känna sig kluven. En mobbare kan drivas att bete sig sämre än vad 
han eller hon hade tänkt. (Berg, 2003, s 169) Helen talar om att hon kunde ångra det hon gjort 
men att gruppen skylde och eliminerade denna ångest snabbt. Kanske är det så att mobbaren 
själv gör valet att mobba men att innehållet i mobbningen och formen för den i hög grad styrs 
av omgivningen. Vännerna legitimerade hennes handlingar genom sitt stöd, vilket eliminerade 
hennes dåliga samvete. Den primärgrupp hon var en del av gjorde sig en egen konstruktion av 
rätt och fel. Om kamraterna hade reagerat mer negativt eller skeptiskt till det informanterna 
gjorde så hade de förmodligen mått sämre och ifrågasatt sin roll och sina handlingar. Helen 
hade bara dåligt samvete när hon var ensam, vilket antyder att aktören också kan vara sin egen 
publik och ha en inre kommunikation och reflektion. (Berg, 2003, s 170-171) Hennes 
beteende var annorlunda i den bakre än i den främre regionen. (Giddens, 2001, s 101) 
 
Offer och offerskapandet kan förklaras utifrån avvikelseteori. Sociala grupper skapar 
avvikelse genom att ställa upp regler och bestämma vilka reglerna ska gälla för. (Berg, 2003, 
s 173-174) Informanterna tar ett beslut att den de mobbar är avvikande, och det kan de göra 
genom att de har makt eller status i gruppen. Helen och Lena var ledande i att peka ut offer, 
de som de ansåg mindre värda, som skulle sättas dit, som skulle straffas. Danne har snarare 
mobbat de som redan varit stämplade som avvikare, de som redan haft en offerroll och 
därmed var lätta och legitima att vara elak emot.  
 
Vi tycker att det framkommer i intervjuerna att det är oerhört viktigt för ungdomar att finna en 
roll. (Payne, 2002, s 221-222) Danne bär på en avundsjuka på andras ”talanger”, egenskaper 
som gav dem en klar roll och plats i tillvaron. Han hade ingen självklar roll, ”buset” blev hans 
grej och nästan hela hans identitet. Han är den enda som tycker att förlusterna övervägde 
vinsterna, men han är kvar i avvikelse då kvinnorna gått vidare. Kanske de inte värderar 
förlusterna så högt då de kan se att förlusterna inte har påverkat dem negativt och inte direkt 
har skadat dem. Danne påverkades mer av den roll han hade då, även i sin konstruktion av sig 
själv idag.  
 
Vissa grupper anses ha mer status än andra. Detta kan vara väldigt tydligt i skolvärlden och 
”skolhierarkin”. Ingrupper med högre status lockar medlemmar, vilket tydligt framkommer då 
informanterna berättar att andra ungdomar övergav den som blev mobbad med förhoppning 
att få vara med de tuffa, och att de helt kunde överge sina nära för en chans att komma med i 
dessa ingrupper. De var rädda att dras ned av offret och smittas av ett offerskap. Ingrupperna 
var också väldigt slutna och andra kunde få vara med på nåder. Detta är ett sätt att stärka 
gruppen och överdriva likheter dem emellan och skillnader mellan dem och ”andra”. (Trost & 
Levin, 1999, s 67-69) 
 
Helen och Lena kunde inte inse vad de gjort på egen hand utan fick någon slags aha-
upplevelse av att prata med offren senare i livet. De var tvungna att se sig själva med offrens 
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ögon för att förstå. Först när offren speglade den bilden av dem så tog de den till sig. Ingen av 
informanterna har något egentligt dåligt samvete nu. Detta kan bero på att de lättat sitt 
samvete då de mötte offren, och att de på så sätt fick göra avbön. Danne säger istället att hans 
offer verkar ha förträngt det hela eller inte bryr sig, vilket kan lätta hans samvete. De visar 
inte upp att de skulle ha blivit påverkade på något sätt av vad han gjorde mot dem. Alla tre vet 
att de gjorde fel, men de mår inte dåligt över detta.  
 
7. DISKUSSION 
 
I detta kapitel besvarar vi våra frågeställningar. Vi sammanfattar de viktigaste 
beskrivningarna ur informanternas berättelser och kopplar också detta till den tidigare 
forskningen.  
 
7.1 Vad kan bidra till att göra en person till mobbare? 
Informanterna flyttade och bytte skola under högstadietiden, vilket de anser har bidragit till 
mobbningen. Vi tror att det varit avgörande för informanternas utveckling. Deras osäkerhet 
förstärktes och de kände ett behov att hävda sig. Ett av de gemensamma dragen hos mobbare 
är att de projicerar sina egna brister på offret (Coloroso, 2004). De hade även vissa 
förväntningar på sig, grundat på andras fördomar, utifrån deras tidigare hemort. 
 
Helen och Lena tror inte på att det finns någon typisk mobbare, utan situationen avgör. Danne 
menar att personer som deltar i annan avvikande aktivitet, även deltar i mobbning. Olweus 
(1991, s 26-27) menar att man kan se mobbning som en del av ett mer allmänt mönster av 
antisocialt eller regelbrytande beteende. Vi tror också att informanternas mobbning var en del 
av deras delvis avvikande livsstil. Mobbningen fungerade mer som en markering av 
informantens och gruppens status och makt. Informanterna umgicks i kretsar där det tidigt 
förekom rökning, alkohol och droger. Enligt Stockholmsenkäten har mobbare ett mer 
normbrytande beteende än de som inte mobbat. De var oftare brottsligt belastade, hade mer 
erfarenhet av olika droger, bråk, skolk och fusk på prov. Mobbarna hade, enligt studien, ofta 
socialt missanpassade vänner. (Collin et al., 2005)  
 
Informanterna berättar alla att kamratgruppen kring dem varit av stor vikt. De talar dock inte 
om något direkt grupptryck. Deras kamratgrupper har bestått av andra ungdomar med ungefär 
samma status som de själva.  
 
Samtliga informanter hade en ledande roll eller var en central figur i kamratgruppen, vilket de 
anser beror på personlighetsdrag hos dem själva. Vissa av dessa drag har också varit direkt 
bidragande till att de mobbat. I enlighet med den forskning vi funnit i ämnet så menar de tre 
informanterna att de alla som barn haft ett hetsigt temperament och burit på mycket 
aggression. Dan Olweus (1991, s 25-26) menar att detta är talande främst för pojkar men alla 
informanter beskriver denna egenskap hos sig själva. Dannes mobbning tog sig dock mer 
fysiska former, i likhet med vad forskningen beskriver. 
 
Ingen av informanterna utsattes för några sanktioner specifikt riktade mot mobbningen, och 
drabbades därmed inte av några direkta förluster knutna till mobbningen. Detta tog de som ett 
okej att fortsätta med sitt beteende. Skolmiljön tillät därmed beteendet genom att lärarna valde 
att inte agera mot mobbningen och genom att informanternas kamrater snarare uppmuntrade 
det. Mobbare lär sig att mobba. (Coloroso, 2004, s 34-42). 
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Slutsats 
Informanterna framhåller att deras personlighet som ledare och som aggressiva hade stor 
betydelse. Kamratgruppen var viktig för att uppmuntra och stödja beteendet. Mobbningen 
startade eller eskalerade när de flyttade till en ny skola.  
 
7.2 Vilka syften, vinster och förluster finns med att mobba? 
Samtliga informanter menar att ett av de viktigaste syftena med mobbningen och det 
utagerande beteendet varit att dölja den egna osäkerheten, vilket skiljer sig från Olweus 
(1991, s 25-26) forskning som visar att mobbare har ovanligt lite ångest och osäkerhet eller är 
genomsnittliga. Coloroso (2004) menar dock att mobbarnas överlägsenhet döljer deras 
sårbarhet och känsla av otillräcklighet. De trycker ner andra för att själva känna sig starka.  
 
Helen och Lena hade tydligare relationer till de mobbade än vad Danne hade. Mobbningen 
har handlat mycket om att reda upp konflikter och rätta till oförrätter, särskilt för flickorna 
som ofta mobbat inom den egna bekantskapskretsen. Detta stöds av forskningen kring flickors 
mobbning där det beskrivs att killar mobbar nästan uteslutande ytliga bekanta eller främlingar 
medan flickor ofta går till angrepp inom vänkretsen (Simmons, 2004, s 11) Forskningen 
stöder också tankarna om att försöka rätta till oförrätter och aggressivt försöka ändra på de 
personer man utsätter. (Thornberg, 2006, s 63-64)  
 
Informanterna är överens om att mobbning alltid handlar om makt på ett eller annat sätt. Man 
hävdar sig gentemot någon annan och vinner status i samband med detta. 
Mobbningsrelationen utmärks av en tydlig obalans i makt och fientlighet (Fors, 1995, s 9-10)  
 
Helen och Lena ser mest fördelar och vinster med att mobba, varav popularitet var en. Danne 
poängterar istället att han förlorade mer än han vann på sitt beteende, framförallt minskade 
hans popularitet när han började gymnasiet. Flera undersökningar gjorda i årskurs 6-9 har 
visat att mobbarna är genomsnittligt populära eller ligger något under genomsnittet. De har 
ofta en liten grupp på 2-3 kamrater runt sig som ger dem stöd och verkar tycka relativt bra om 
dem. Mobbarnas popularitet minskar klart i högre årskurser. (Olweus, s 26, 1991)  
 
Ingen av informanterna utsattes i skolan för några direkta förluster knutna till mobbningen, då 
mobbningen inte uppmärksammandes eller bestraffades.  
 
Slutsats 
Syftet med mobbningen var delvis att dölja den egna osäkerheten. Mobbningen har även 
använts för att reda ut konflikter, rätta till oförrätter och befästa social position. Detta bidrog 
till ökad makt för informanterna. De vann popularitet inom sina kamratgrupper. Beteendet 
kan dock ge minskad popularitet i andra grupper och i högre årskurser.   
 
7.3 Hur ser den före detta mobbaren på mobbning nu i förhållande till då? 
Informanterna påtalar alla att trots att de har behandlat vissa människor väldigt illa så har de 
samtidigt varit snälla mot andra och tagit svaga personer i försvar.  
 
Informanterna definierade sig inte som mobbare under sin barn- och ungdomstid och förstod 
inte att de mobbade. Detta är något de insett långt senare när de vidgat sin referensram och 
mognat. Forskning visar att elever ofta har negativa attityder till mobbning men ändå kan 
delta i mobbning. När gruppen definierar eller konstruerar någon som en negativt avvikande 
elev som också bär ansvaret för att mobbningen äger rum, så definierar gruppen inte detta 
som riktig mobbning. Mobbning i den egna klassen kan rättfärdigas och uppfattas av eleverna 
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som mer eller mindre harmlös. (Thornberg, 2006, s 64-65)  
 
Ingen av informanterna hade dåligt samvete under den tid som mobbningen pågick. Coloroso 
(2004) menar att mobbare har svårt att se situationer från andras synpunkt, att de bara bryr sig 
om sina egna önskemål och behov och struntar i andras rättigheter och känslor, och att de 
saknar förmåga att se konsekvenser av sitt handlande och att de vägrar ta ansvar för sina 
handlingar. Samtliga informanter anser idag att de har gjort fel, men det är inget som de mår 
dåligt av idag. De anser att de har mognat och bearbetat händelserna klart. Informanterna har 
träffat vissa av sina offer i vuxen ålder.   
 
Alla informanter ångrar att de utsatt andra för mobbning. Forskningen pekar också på att 
vuxna som har varit med om att mobba någon i skolan ofta känner en skuld över vad de gjort 
och ångrar sig. (Höistad, 2001, s 28) Ingen av informanterna kan dock med säkerhet säga att 
de skulle ha gjort annorlunda om de fick chansen, då den identitet de hade då är så viktig för 
dem. De skulle inte vilja leva annorlunda men skulle gärna ta tillbaka vissa handlingar som de 
betraktar som onödiga.  
 
Slutsats 
Informanterna menar att de var goda människor, trots att de behandlade vissa illa. De 
definierade sig inte som mobbare i skolåldern. Denna definition har de konstruerat i vuxen 
ålder. De tycker nu att de gjort fel, men känner idag inget dåligt samvete, även om de ångrar 
vissa saker de gjort. Deras identitet som tuffa var så viktig att de inte vet om de hade valt att 
göra annorlunda idag. 
 
7.4 Metoddiskussion 
Vårt val av metod, att göra en kvalitativ intervjustudie, känns relevant och riktigt. Detta för att 
vårt syfte har varit att ta del av informanternas livsvärld. Antalet informanter var begränsat till 
tre, vilka vi gjorde uppföljande intervjuer med. Vinsten med detta tillvägagångssätt var att vi 
fick djupare berättelse. Nackdelen är att möjligheten till generalisering minskar. Vi har valt att 
intervjua en man och två kvinnor. Kvinnornas berättelser liknar varandra medan mannens 
berättelse på flera sätt särskiljer sig. Detta kan ge upphov till generaliseringar, hos läsaren, 
som saknar egentligt stöd. 
 
Vi hade på sätt och vis någon form av relation till samtliga informanter. Detta kan ha haft 
positiva effekter såsom ett avspänt och tryggt intervjuklimat vilket vi nämnt i metodkapitlet. 
Det finns dock också en möjlighet att informanterna dolt saker för oss eller berättat mer än 
vad de egentligen önskat göra.  
 
Informanterna är i dag vuxna och vi söker berättelser om deras ungdomstid. Risken är att de 
idag minns fel, eller har anpassat historierna efter sin vuxna referensram.    
 
7.5 Förslag till vidare forskning 
Vi anser att det finns framför allt två sorters mobbning, en relationsbunden och en typ av 
mobbning där offer och mobbare saknar relation. Relationsbunden mobbning kan vara riktad 
mot svaga individer eller vara en maktkamp mellan mer jämlika individer och grupper. Vi 
menar att det vore intressant att undersöka dessa olika typer av mobbning och vad som ligger 
bakom dessa. Detta är nödvändigtvis inte könsbundet. Vi tror detta skulle kunna leda till olika 
angreppssätt mot mobbning.  
 
För att öka möjligheten till generalisering vore det önskvärt att intervjua flera personer. 
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För att komplettera med ett observatörsperspektiv skulle man även kunna intervjua lärare och 
annan skolpersonal. 
 
För att minska risken för minnesfel och få en mer aktuell forskning vore det intressant att 
intervjua unga personer som fortfarande går i skolan.  
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BILAGA 1 
 
INTERVJUGUIDE 
 
Huvudsakliga teman och stödord. Finns även en kompletterande 
förteckning över direkta frågor. 
 
* BAKGRUNDSFAKTA:  
Ålder 
Yrke/sysselsättning 
Utbildning 
Familjesituation idag 
(Vad gjort sedan skolåldern) 
 
* TEMA 1: Hem- och skolsituation 
Relationer 
Prestationer 
Missförhållanden 
Konsekvenser 
 
* TEMA 2: ”Relation” mobbare/mobbad + (vem bli mobbad, mobbare?) 
Mobbningen 

- hur 
- varför 

Offret 
 
* TEMA 3: Tankar kring mobbningen, då och nu 
Samvete 
Attityd 
Kunde/kan stoppas? 
 
* TEMA 4: Syfte med mobbningen, vinster och ”förluster” 
Vinster 
Förluster/sanktioner 
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BILAGA 2 
 
Förslag på frågor - Tankar kring mobbning från en mobbares synvinkel: 
 
Tema 1, Hem- och skolsituation  
Var det någon som gjorde något, någon som ingrep från vuxenvärlden? 
Var det någon av de andra barnen/ungdomarna som ingrep? 
Hur såg din hemsituation ut? 
     - relationer? (familj) 
     - gränser? 
     - ekonomi? 
     - ev. missförhållanden, såsom misshandel, missbruk el dyl i hemmet 
Hur såg din skolsituation ut? 
     - relationer? (vänner) 
     - attityd? 
     - prestationer? 
     - status? 
Visste din/dina föräldrar (ev. vårdnadshavare) om vad som pågick i skolan? 
     - Hur fick de reda på detta? 
     - Hur reagerade de, vad gjorde de och vad sade de? 
     - Hur kändes det att de reagerade/inte reagerade? 
 
Tema 2, ”Relation” mobbare/mobbad + (vem bli mobbad, vem blir mobbare) 
Sa den mobbade själv ifrån? Hur bemötte du detta i sådana fall? 
Vad tror du gör att vissa barn blir mobbade? Blir man "offer" av en anledning? 
Reflekterade du under din tid som mobbare över vad den mobbade kände? 
Var grupptrycket en faktor? Vilken betydelse hade detta? 
Anser du att du var ledande i mobbningen eller efterföljande? 
Hur gammal var du (ungefär) när du utsatte någon för mobbning första gången? 
Hur länge fortsatte/pågick detta? 
Minns du vem/vilka du mobbade? 
Hur valdes de ut som "offer"? 
Vad var det du angrep?: Utseende, prestation, personlighet o dyl? 
Var mobbningen fysisk, psykisk eller både och? Hur såg den ut? 
Vad tror du gör barn till mobbare? 
Tror du att den som mobbar alltid mår dåligt själv i grunden? 
Mådde du dåligt själv innan du började mobba? Var det en anledning? 
Anser du att man är en mobbare om man tyst betraktar mobbning, eller krävs "handling"? 
 
Tema 3, Tankar kring mobbningen, då och nu. 
Hade du under tiden något dåligt samvete? 
Hur mådde du under din tid som mobbare? 
Har du några egna tankar om vad som gjorde dig till en mobbare? 
Hade du då några tankar om detta?  
Hade du dåligt samvete senare i livet? 
Har du det fortfarande? Hur påverkar det ditt vardagliga liv? 
Om du har/hade barn och detta barn blev mobbat i skolan, hur skulle du hantera detta? 
- Vad skulle du önska att skolan gjorde? 
Om du har/hade barn och detta mobbade andra i skolan, hur skulle du hantera detta? 
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- Vad skulle du önska att skolan gjorde? 
Om du fick ändra på det som hänt, skulle du då det eller inte, och på vilket sätt? 
Om du fick möta den/de du mobbade idag, vad skulle du vilja säga? 
Hur tror du att de vuxna skulle ha kunnat stoppa mobbningen? 
Hur tror du att barnen/ungdomarna skulle ha kunnat stoppa mobbningen? 
Tror du att den mobbade lidit av mobbningen även senare under sitt liv? På vilket sätt? 
Tror du att mobbning är något som alltid kommer att existera? 
     - Varför/varför inte? 
 
Tema 4, Syfte med mobbningen, vinster och ”förluster” 
Vad vann du på att vara en mobbare?  
     - status 
     - vänner 
     - uppmärksamhet 
     - "skydd" (för egna brister) 
     - självförtroende 
Vad ”förlorade” du på att vara en mobbare? 
- popularitet 
- vänner 
- de vuxnas förtroende 
- blev ”straffad”, utsatt för sanktioner 
- ”stämplad” (syndabock) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 43


