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Sammanfattning 
I denna studie undersöks hur fenomenet mobbning har konstruerats i Sverige mellan åren 1973 
och 2014. Mer specifikt handlar det om den konstruktion som tagit plats i den faktalitteratur som 
har haft en central betydelse för de som genom sitt arbete eller i egenskap av förälder kommer i 
kontakt med barn och ungdomar inom skolan. Utgångspunkten är ett socialkonstruktionistiskt 
teoretiskt perspektiv i allmänhet, och ett foucauldianskt teoretiskt och metodologiskt perspektiv i 
synnerhet. Syftet är att både se till konstruktionen av fenomenet i sig, men även vilka makteffekter 
som kommer av dessa konstruktioner. Resultatet visar på två tydligt åtskilda diskurser som tar 
form under denna period. För det första en individfokuserad diskurs, inom vilken mobbning 
konstrueras som ett individproblem med grund i personliga egenskaper och beteendemönster. De 
makteffekter som inom denna diskurs produceras gäller framför allt subjektspositionen förälder, 
utifrån det ansvar de tilldelas när det gäller barnets uppfostran. För det andra en kontextfokuserad 
diskurs, inom vilken man ser till det större sammanhang som en mobbningssituation tar plats inom. 
Det finns inom denna diskurs en ambition om att belysa problematiken från flera perspektiv, och 
framförallt är det det naturligt förekommande relationsarbetet mellan elever som lyfts fram. De 
makteffekter som produceras står i relation till de miljömässiga och organisatoriska förutsättningar 
som finns inom skolan, och de subjektspositioner som aktualiseras är rektor och lärare.  
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1. Inledning 
I inledningen till denna studie kommer jag för det första skissa upp en allmän bakgrund kring 
fenomenet mobbning som studien tar avstamp ifrån. Jag lyfter fram den negativa situation som 
många barn och ungdomar befinner sig i inom skolan, och hur viktigt det är att vi fortsätter arbeta 
med att komma tillrätta med problematiken. Därefter går jag in på det övergripande syftet, med 
tillhörande specifika frågeställning, som jag har haft med denna studie. 

1.1. Bakgrund 
Skolan är för många barn och ungdomar en lustfylld plats för lärande, vänskap och lek. Det är en 
plats som har stor betydelse och potential för en individs positiva och personliga utveckling. 
Samtidigt är det en arena där man som elev ständigt utsätts för kunskapsmätning och konkurrens 
kring skolarbetet. Dessutom att man utifrån ett behov av gemenskap ständigt söker efter och 
konkurrerar om bekräftelse och acceptans från sina klasskamrater. Skolan är därmed en ofta 
stressande miljö där eleverna bär på en mängd olika känslor, både positiva och negativa. Känslorna 
behöver hanteras på ett bra sätt, samtidigt som de kräver sina känslouttryck.  
 En central problematik i dagens grund- och gymnasieskola som diskuteras i relation till detta 
är mobbning. Det är ett fenomen som många av oss har tagit del av, antingen som offer, förövare 
eller vittne. Vad mobbning är kan det dock finnas skilda åsikter om, och det har genom åren 
förmedlats en rad olika definitioner av begreppet i ett försök att ringa in dess betydelse. I 
Nationalencyklopedin definieras mobbning på följande sätt: 

Mobbning [innebär] att en eller flera individer upprepade gånger och under en viss tid tillfogar en annan 
individ skada eller obehag. Mobbning förutsätter en viss obalans i styrkeförhållandena: den som blir 
utsatt, mobboffret, har svårt att försvara sig mot den eller dem som angriper. Mobbning kan ske direkt, 
med fysiska eller verbala medel, eller indirekt, t.ex. genom social isolering (”utfrysning”) (ne.se). 

Denna definition av begreppet mobbning är dock inte något som jag i min studie i sig ställer mig 
bakom, då det utifrån studiens socialkonstruktionistiska perspektiv istället är själva konstruktionen 
av fenomenet mobbning som jag har för avsikt att kritiskt undersöka. Mitt förhållningssätt är 
därmed att vi inte kan uttala oss objektivt om vad mobbning är, utan att dess innebörd konstrueras 
utifrån den mening som människan tillskriver begreppet. Dock visar definitionen ovan på en del 
av den förförståelse jag själv har om fenomenet, och därmed med mig in i min undersökning. 
 Begreppet mobbning användes i Sverige för första gången i november 1969 i en artikel i 
Svenska Dagbladet. I denna artikel talades det då om mobbning i relation till att vara invandrare 
och därmed befinna sig i en utsatt position (Svenska språknämnden, 1986, s. 156). Att mobbning 
på detta sätt börjar lyftas fram som en avvikande och icke önskvärd problematik inom skolan får 
till konsekvens ett ökat behov av forskning och kunskap på området. I linje med detta har det växt 
fram en omfattande expertis som anses besitta en hög nivå av kunskap, och som därigenom tillåts 
förmedla denna kunskap genom faktalitteratur. Utifrån detta är det den faktalitteratur som har haft 
en central betydelse i denna kunskapsspridning som står i fokus för denna studie.   
 När det gäller omfattningen av mobbning i Sverige framkommer det i Skolverkets rapport 
Attityder till skolan 2012 (2013, s. 102) att 12 procent av eleverna i årskurs 4-6, 5 procent i årskurs 
7-9 och 4 procent i gymnasiet upplever sig vara utsatta för någon form av kränkande behandling 
varje vecka.1 Dessa abstrakta siffror kan i sig upplevas relativt låga, vilket de också är i ett 
internationellt perspektiv. Dock innebär de i praktiken att ca 55 000 elever i årskurs 4-9 och ca 12 
000 elever på gymnasiet regelbundet utsätts för kränkande behandling.2 Enligt mig kan dessa 

1 Definitionen “kränkande behandling” är något bredare än den om “mobbning”. En tidigare rapport från Skolverket 
(2004, i Skolverket, 2009), där man använt sig av en snävare definition visar resultaten istället på upp till 5 procent 
för årskurs 4-9 och 2 procent för gymnasieskolan. 
2 Ytterligare fler om man skulle räkna med även årskurs 1-3. Uppgifter om detta saknas. Under läsåret 2014/2015 
gick 950 000 elever i grundskolan och ca 325 000 elever på gymnasiet (http://www.skolverket.se/statistik-och-
utvardering). 
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siffror inte ses som något annat än ett stort misslyckande när det gäller våra barn och ungdomars 
tillvaro i skolan. Därför behövs det fortsatta ansträngningar från alla håll i arbetet mot mobbning. 
 Mobbningsproblematiken har för de inblandade i sin tur allvarliga negativa konsekvenser för 
den fysiska och psykiska hälsan. När mobbning tar form i fysiskt våld finns en uppenbar risk att 
utsättas för fysisk skada, och när den tar mer verbalt nedsättande form påverkar det den utsatte 
individens självkänsla. De negativa konsekvenserna uppstår i både de stunder då eleven faktiskt 
befinner sig i en situation av mobbning, men de kan även bestå långt senare i livet och i vissa fall 
kanske aldrig försvinna. Därmed är det en problematik som vi inte kan tillåta oss att ha ett 
godtyckligt förhållningssätt till.3 Detta får i sin tur direkta konsekvenser för vilket ansvar som 
måste tas inom de verksamheter där barn och ungdomar vistas, samt hur man i praktiken aktivt 
arbetar med frågor om mobbning. Idag pågår det på många skolor ett både aktivt och omfattande 
arbete mot mobbning, till exempel genom de olika antimobbningsprogram som finns tillgängliga. 
Men även om det under de senaste 30 åren har arbetats aktivt för att komma tillrätta med och öka 
kunskapen om mobbningsproblematiken kan det idag vara svårt att föreställa sig en skola helt fri 
från mobbning.4 Visionen måste ändå vara att inget barn ska behöva bli utsatt för mobbning och 
den rädsla och de negativa konsekvenser som den ofta resulterar i. Därför måste alla som har viljan, 
möjligheten och framför allt ett uttalat ansvar, ta detta ansvar i ett försök att bekämpa mobbningen. 
 När mobbning uppstår berör det inte bara de inblandade själva utan också föräldrarna och 
skolan som verksamhet. Man kan dessutom fråga sig hos vem eller var vi ska leta efter 
orsaksförklaringar till att mobbning uppstår. Är det hos barnen och ungdomarna själva, utifrån en 
kanske vedertagen uppfattning hos allmänheten om att barn, och kanske framför allt pojkar, 
använder mobbning som en naturlig del i deras uppväxt? Eller måste vi lyfta upp synen på 
orsaksförklaringar till en mer övergripande och samhällelig nivå, utifrån de förutsättningar som 
barnen och ungdomarna ställs inför inom skolan? Dessa frågor kan i sin tur ställas i relation till 
frågan om vem eller vilka som ska ta ansvar för att mobbningen upphör. Är det eleverna själva, 
utifrån en uppfattning om att det är de själva som försatt sig i sin situation? Är det föräldrarna, 
utifrån ett övergripande ansvar för sina barn som vårdnadshavare? Eller är det skolan i sig, i 
egenskap av den verksamhet inom vilken mobbningen till stor del tar plats?  

1.2. Problemområde 
Problemområdet för denna studie handlar om hur vi socialt och språkligt konstruerar vår 
verklighet. Det är en social konstruktion som därmed även gäller för ett fenomen som mobbning. 
Om man betraktar fenomenet mobbning som en social konstruktion innebär det att man ser det 
som helt och hållet beroende av människan, och därför kan vi utifrån ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv inte tala om fenomenet mobbning som innehållande av en inre essens eller objektiv 
sanning. Det är i sin tur en social konstruktion som befinner sig i en ständig utvecklings- och 
förändringsprocess, till exempel utifrån kulturella normer och mer övergripande samhälleliga 
strömningar. Uppfattningar om fenomenet kommer i olika sammanhang och från olika håll 
antingen bekräftas eller utmanas, och den verklighet som konstrueras om mobbning talar om för 
oss vad som är normalt och naturligt, och därmed även vad som är onormalt och onaturligt. Vi kan 
till exempel fråga oss vilka beteenden hos barn och ungdomar som skall ses som normala 
respektive avvikande?  
 I linje med det socialkonstruktionistiska perspektivet är även denna studie en del av detta 
konstruktionsarbete. Samtidigt som jag också är en produkt av de konstruktioner som jag tidigare 
tagit del av, både privat och genom tidigare studier kring mobbning, vilket ofrånkomligen påverkar 

3 Det mest grundläggande dokument som säkerställer ett aktivt arbete med en problematik som till exempel mobbning 
är den av Sverige ratificerade Konventionen om barnets rättigheter. I artikel 4 lyfter man fram att konventionsstaterna 
skall vidta lämpliga åtgärder för att de erkända rättigheterna skall genomföras (Hammarberg, 2006, s. 35).  
4 Antimobbningsprogrammet Olweusprogrammet sattes i bruk 1985 och grundade sig på den forskning som dittills 
utförts av Dan Olweus. En forskning som i huvudsak riktat in sig på aggressivitet hos pojkar. Exempel på olika 
insatser som ingår i programmet är uppföljning och utvärdering, elevers aktiva medverkan, disciplinära strategier 
och ordningsregler (Skolverket, 2011a, ss. 73-74).  
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min syn på fenomenet i en viss riktning. Här blir det viktigt att bära med sig en medvetenhet om 
att jag är formad av en mobbningsdiskurs så som den har tagit form under 2000-talet.  
 De konstruktioner som görs om mobbning får i sin tur direkta konsekvenser för hur vi ser på 
och praktiskt förhåller oss till problematiken. En specifik konstruktion i en viss tid och utifrån ett 
visst perspektiv kommer ge oss en viss typ av svar på de frågor som har lyfts fram här ovan, medan 
en annan konstruktion i ett annat tillfälle och utifrån ett annat perspektiv kommer ge oss andra 
svar. Det blir därför viktigt att ifrågasätta och kritiskt granska de förgivettagna uppfattningar och 
verklighetsbilder som har etablerats i den svenska mobbningsdiskursen. Och att de uppfattningar 
vi har om mobbning alltid konstrueras på ett av många andra möjliga sätt. Det handlar om att med 
grund i ett historiskt perspektiv kunna se till var vi befinner oss idag, och att i sin tur kunna förhålla 
oss till framtiden på ett bra sätt. Det handlar också om en medvetenhet om att vad framtiden har 
att utvisa beror på de konstruktioner av verkligheten som pågår här och nu. En kunskap om hur vi 
i ett historiskt perspektiv har konstruerat fenomenet mobbning, och vilka effekter detta har fått, 
kan i sin tur ligga till grund för vilka metoder som skolan använder sig av i sitt praktiska arbete 
mot mobbning.   
 I den avlutande diskussionen kommer vi dock se hur jag till viss del kliver ut ur det 
socialkonstruktionistiska perspektivet och placerar en fot inom det realistiska perspektivet. Det är 
en förskjutning som görs genom att jag till slut ändå tar ställning kring de olika konstruktioner 
som görs inom mobbningsdiskursen.  

1.3. Syfte och frågeställning 
Syftet med denna studie är därmed att utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv undersöka 
hur den sociala konstruktionen kring fenomenet mobbning har sett ut i Sverige sedan begreppet 
började användas. Mer specifikt är syftet att se hur denna konstruktion har sett ut inom den 
faktalitteratur som författats av ledande experter och forskare på området under denna period. Jag 
vill dels se hur denna konstruktion har tagit form när det gäller framställningar av vad mobbning 
är. Men även kring vem eller vilka aktörer som aktualiseras i framställningar kring 
orsaksförklaringar och det ansvar som av någon måste tas i arbetet mot mobbning. En 
grundläggande aspekt är att se till denna konstruktion utifrån ett historiskt perspektiv, och här vill 
jag se till både den historiska förändringsprocessen men även vad som varit beständigt över tid.  
 I linje med studiens syfte är den mer specifika frågeställning som jag vill besvara följande: Hur 
har fenomenet mobbning konstruerats i Sverige mellan åren 1973 och 2014? 

2. Disposition 
Efter denna inledning där studiens bakgrund, problemområde, syfte och frågeställning kartlagts 
görs ett uppehåll i en del av den tidigare forskning som finns på området om mobbning. Mer 
specifikt går jag där in på forskning som handlat om att undersöka definitionen av vad mobbning 
är, vilka negativa konsekvenser som kommer av att vara inblandad i mobbning, de mer sociala 
formerna av mobbning och till sist den mobbning som förekommer på internet.  
 Därefter görs det en redogörelse för det teoretiska ramverk som denna studie vilar på. I korthet 
har det här handlat om en allmän grund av socialkonstruktionism. Mer specifikt har jag använt mig 
av Michel Foucaults idéer och teorier om diskurs, makt och subjekt, samt den metodologiskt 
inriktade arkeologin och genealogin.  
 Teoriavsnittet följer av ett metodavsnitt där jag för det första redogör för varför jag har hamnat 
i och använt mig av en Foucaultinspirerad diskursanalys. Därtill lyfter jag fram hur processen kring 
urval och datainsamling har sett ut, och därmed vilket empiriskt material som studien är gjord på. 
Dessutom redogör jag för, och framför allt konkretiserar, analysprocessen och de metodologiska 
aspekter som varit aktuella i studien. Till sist berörs aspekter av reflexivitet och etik.  
 I resultatavsnittet presenteras sedan det resultat, och analysen av detta, som jag kommit fram 
till i mitt analysarbete. De två stora områden som behandlas är för det första konstruktionen av 
fenomenet mobbning med det tillhörande mobbningsbegreppet, och för det andra de makteffekter 
som produceras genom denna konstruktion. Utifrån detta har jag kunnat identifiera två 
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övergripande diskursen som tagit form inom mobbningsområdet, för det första en individfokuserad 
diskurs, och för det andra en kontextfokuserad diskurs.  
 Studien avslutas sedan med ett diskussionsavsnitt där jag ställer det presenterade resultatet i 
relation till studiens olika delar. I denna diskussion tar jag även ställning till de resultat som jag 
kunnat visa på och de frågor som har väckts utifrån det redovisade resultatet. Till sist tar jag en 
blick framåt och föreslår vad för framtida forskning som kan göra på området mobbning. 

3. Tidigare forskning 
Det finns en stor mängd tidigare forskning på området mobbning. Jag har utifrån ett öppet 
förhållningssätt sökt göra en generell kartläggning av vad den samtida forskningen i huvudsak har 
fokuserat på. Inom ramen för denna studie har jag dock varit tvungen att begränsa mig när det 
gäller vilka olika forskningsområden som jag fokuserat på. Ett område som jag valt att inte beröra 
är forskning kring mobbningens allmänna förekomst, då detta är något som redan berörts kort i 
inledning och bakgrund till denna studie. Ett annat områden som jag valt bort är det kring vilka 
olika variabler som kan ligga till grund för mobbningens förekomst. 
 Mitt sökande efter artiklar har koncentrerats till tre olika databaser. Den sociologiskt inriktade 
Sociological Abstracts, den psykologiskt inriktade PsycINFO, och den mer allmänt hållna Google 
Scholar. Utgångspunkten har varit att inkludera både ett internationellt och svenskt perspektiv, och 
ett kriterium har varit att bara söka efter artiklar som är peer reviewed. Konkret i mina sökningar 
har jag använt mig av en rad olika sökord, främst bully*, mobbing, adolescen*, cyberbully* och 
prevalence. Vad jag till slut landat i är totalt åtta stycken artiklar, både i form av enskilda studier 
men även sådana som i sig har haft som syfte att kartlägga forskningsområdet utifrån olika 
aspekter. På detta sätt har jag kunnat nå fram till både en bredd och ett djup när det gäller den 
tidigare forskningen. Följande presentation av de valda artiklarna syftar till att ge en övergripande 
bild av vilka aspekter av mobbning som man idag sätter fokus på, och därmed den bredd som finns 
på området. De fyra olika teman som det fokuseras på är definitionen av mobbning, negativa 
konsekvenser av mobbning, mobbning som socialt relationsarbete och mobbning på internet. 

3.1. Definition av mobbning 
Forskningen inom temat definitionen av mobbning har haft för avsikt att kartlägga vad fenomenet 
mobbning är, och hur mobbningsbegreppet definieras. Synen på vad mobbning är har i den tidigare 
forskningen visat sig inte alltid vara så självklar. Samt att den varierar beroende på vilket 
perspektiv i en mobbningssituation man har utgått ifrån. 
 När det gäller hur barn och ungdomar själva definierar mobbning, och hur de uppfattar att den 
tas i uttryck, har detta undersökts av Cuadrado-Gordillo (2012) i en spansk enkätstudie av drygt 2 
000 individer i åldrarna 12-16 år. Resultatet visar på tre utmärkande faktorer; “maktobalans”, 
“syfte att skada” och “social interaktion”.  
 Utifrån förövarnas perspektiv var det kring definitionen av mobbning faktorerna 
“maktobalans” och “syfte att skada” som betonades. När det gäller vilka olika former som 
mobbning kan ta handlade det om direkt fysisk aggressivitet, hot för att skrämma eller få någon 
att göra någon som denne inte vill och verbal misshandel genom framför allt negativ kritik. Även 
om denna grupp inte hade med “social interaktion” som en faktor för definitionen av mobbning 
var denna ändå aktuell när det gällde olika former av mobbning. Till exempel handlingar av social 
uteslutning, förolämpning eller användande av smeknamn.  
 För gruppen offer var det istället faktorn “syfte att skada” som hade störst vikt, både kring 
definitionen av mobbning och på vilka olika sätt mobbningen kan ta form. Att denna aspekt fick 
så pass stor relevans beror till stor del på att denna grupp associerade olika former av mobbning 
till just denna aspekt. Till exempel handlingar som social uteslutning, förlöjligande och direkt 
fysisk aggressivitet. Gruppen förövare associerade istället dessa handlingar till aspekterna “social 
interaktion” och “maktobalans”. Aspekten “maktobalans” var den minst aktuella för gruppen offer, 
och förekom endast när det gällde mobbning i former av direkt fysisk aggressivitet, att skrämmas 
eller att tvinga någon att göra något emot sin vilja.  
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 Till sist gruppen vittnen, vilka i likhet med förövarna definierade mobbning i aspekter av “syfte 
att skada” och “maktobalans”. De olika former som mobbningen kunde ta handlade i relation till 
dessa aspekter om till exempel förolämpningar, direkt fysisk aggression och att hota och 
skrämmas. Dock var det de former av mobbning som associerades till “social interaktion” som var 
överrepresenterade när det gäller synen på vilka olika former mobbningen kan ta. Framför allt i 
form av till exempel social uteslutning, att sprida rykten och att använda smeknamn. Detta kunde 
förklaras med att de som står utanför och observerar mobbningen till stor del såg dessa handlingar 
som en del av hur ungdomar interagerar och kommunicerar, till skillnad från framför allt offren 
som istället upplevde dessa handlingar utifrån ett syfte hos förövaren att åsamka skada.  
 Harcourt, Jasperse och Green, (2014) har i en litteraturstudie tagit sig an föräldrarnas 
perspektiv, med syftet att undersöka deras uppfattning om vad mobbning är och deras erfarenhet 
av mobbning bland barnen. Totalt tittade man på 13 stycken studier, från Kanada, USA, England, 
Australien och Irland, med en stor variation av vilka metoder som användes i de olika studierna, 
till exempel fenomenologi, grundad teori och diskursanalys. Kriterier för de utvalda studierna var 
att de skulle ha kvalitativa inslag och ett primärt fokus på relationen mellan mobbning och föräldrar 
till barn som på något sätt är inblandade i mobbning. Därtill att alla var publicerade senast år 2000. 
Studien identifierade totalt sex stycken övergripande teman, dock kommer jag fokusera på de två 
som har en direkt koppling till just definitionen av mobbning. Dessa två teman handlade om (1) 
en stor variation i hur fenomenet mobbning definieras, och (2) en tendens att se på mobbning som 
något normalt och att lägga skulden hos offret.  
 När det gäller variationen på hur föräldrar definierade mobbning framkommer att de själva 
tyckte sig ha svårt att veta vad som egentligen är mobbning eller inte. Tre av studierna visade på 
svårigheten att definiera vilka handlingar som är mobbning eller inte. Dock fanns det en tendens 
att det var de mer direkta och fysiska handlingarna som ansågs vara mobbning, alltså de handlingar 
som förknippades med känslor av aggressivitet. Vad som däremot inte ansågs vara mobbning var 
de mer indirekta och sociala formerna av handlingar, och detta motiverades av att det är svårt att 
se var gränsen går mellan mobbning och till exempel bara vanligt retande. Tre av studierna lyfte i 
sin tur fram föräldrarnas fokus på maktobalans mellan barnen och ungdomarna. Till sist fanns det 
i studierna över lag lågt stöd för kriteriet om att mobbning måste upprepas och pågå under en 
längre tid. Kriterier som generellt sett förekommer i definitioner av mobbning, och som därmed 
särskiljer mobbning från andra enstaka negativa handlingar. 
 Temat om att föräldrarna uppfattade mobbning som något normalt och lade skulden på offret, 
fick på olika sätt stöd från ett flertal av studierna. I tre av studierna talades det om mobbning som 
en normal del i att växa upp, att det därför var ofrånkomligt och att det inte kunde göras något åt 
mobbningen. Framför allt var det de indirekta och sociala formerna av mobbning som tenderade 
att ses som mindre allvarliga. I relation till detta lyfte en av studierna fram de verbala handlingarna, 
medan en annan studie lyfte fram socialt uteslutande som något naturligt förekommande bland 
barn, och därmed mindre allvarligt. När det gäller skuldbeläggande visade tre av studierna att 
föräldrarna tenderade att förlägga skulden till mobbningens förekomst hos offret. Det innebar i sin 
tur att det var den mobbade som även gjordes ansvarig för att den skulle stoppas. Föräldrarnas 
skuldbeläggande av offret fick till konsekvens att fokus hamnade på offret och dennes roll i 
situationen, istället för på den som faktiskt utför de negativa handlingarna. 

3.2. Negativa konsekvenser av mobbning 
Det finns idag en vedertagen uppfattning om att mobbningens negativa konsekvenser är både 
allvarliga och omfattande. Mycket av forskningen inom mobbningsområdet har därför handlat om 
att kartlägga innebörden och utbredningen av dessa negativa konsekvenser. Detta har vanligtvis 
gjorts genom longitudinella studier där man följt upp en grupp deltagare och sett till de mer 
långtgående konsekvenserna av att ha varit inblandad i situationer av mobbning. 
 I linje med detta har Brunstein Klomek et. al. (2011) undersökt om det mer specifikt finns ett 
samband mellan mobbningsrelaterat beteende i skolan och depression och självmord i senare ålder. 
Studien var longitudinell och med en blandning av kvalitativa och kvantitativa 
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datainsamlingsmetoder. Den omfattade totalt ca 2 300 studenter i åldrarna 13-18 år från delstaten 
New York i USA, och av dessa var det ca 350 stycken som deltog i de uppföljande intervjuerna.  
 Resultaten visade för det första på tydliga skillnader vid den första mätningen som gjordes 
mellan åren 2002 och 2004. Dels mellan den grupp som varken upplevde mobbning eller befann 
sig i riskzonen för depression eller självmord (“no risk-no bully”) och de som enbart upplevde 
mobbning (“bully only”). Den senare gruppen var betydligt mer utsatta för depression, suicidala 
tankar, drogrelaterade problem och funktionsnedsättning. Samma mönster kunde spåras i 
jämförelsen mellan de som enbart befann sig i riskzonen (“at-risk only”) och de som befann sig i 
riskzonen och samtidigt i en situation med mobbning (“at-risk bully”). Den senare gruppen 
utmärkte sig genom att till exempel vara mer deprimerade och ha mer drogrelaterade problem. 
 Resultatet vid uppföljningen 4 år senare, när alla deltagare gått ut high-school (motsvarande 
gymnasiet i Sverige), visade till exempel att gruppen “at-risk bully” i högre grad vittnade om 
funktionsnedsättning jämfört med gruppen “at-risk only”. De skillnader mellan förövare 
respektive offer som visades vid första mätningen, till exempel att förövarna i högre utsträckning 
hade drogrelaterade problem, medan offren uppmätte en högre nivå av depression och suicidala 
tankar, såg till största del likadana ut vid uppföljningen. Generellt hade dock värdena för 
psykiatriska problem minskat för alla grupper och typer av problem. Dock med undantag för 
drogrelaterade problem som efter 4 år hade ökat för både förövarna och offren.  
 Wolke, Copeland, Angold och Costello (2013) har med en longitudinell studie sett till 
relationen mellan att vara involverad i mobbning i skolan och aspekter av hälsa, illegala 
handlingar, inkomst och sociala relationer senare i livet. Studien genomfördes i North Carolina, 
USA, och den första utvärderingen gjordes 1993 på 1 420 stycken elever i åldrarna 9, 11 och 13 
år. Därefter följde en årlig utvärdering fram till 16 års ålder, och till sist ytterligare utvärderingar 
vid 19, 21 och 24-26 års ålder. Totalt var det 1 273 stycken elever som följdes upp. Dessa 
undersöktes därmed under ett tidsförlopp av uppemot 15 år. 
 Resultaten visade på näst intill genomgående sämre resultat för grupperna mobbare, mobboffer 
och de som både mobbar och är mobboffer, jämfört med de som inte på något sätt varit inblandade 
i situationer av mobbning. Sämst värden uppmättes bland de som både mobbade och var 
mobboffer. I relation till genomsnittet visade denna grupp på mer negativa värden kring alla fyra 
aspekter. Framför allt var det aspekten hälsa som utmärkte sig, då denna grupp hade påfallande 
större sannolikhet att till exempel diagnostiseras med allvarlig sjukdom och psykisk störning 
senare i livet. Gruppen bestående av de som bara mobbade visade på negativa värden kring illegala 
handlingar, inkomst och sociala relationer. Här var det framför allt aspekten illegala handlingar 
som stack ut, med till exempel ökad grad av grov brottslighet och användande av droger. Gruppen 
mobboffer visade även de på negativa värden inom tre av aspekterna, då i form av hälsa, inkomst 
och sociala relationer. Även om denna grupps resultat generellt sett var mindre negativa än de 
andra gruppernas, var resultaten än dock i betydande grad negativa jämför med de som inte var 
involverade i mobbning på något sätt.  
 Sammanfattningsvis kan det utifrån denna studies resultat sägas att alla grupper visade en 
negativ utveckling kring aspekterna inkomst och sociala relationer senare i livet. Mer specifikt en 
ökad risk av att hamna i fattigdom i tidig vuxenålder, problem med att behålla sitt jobb och en 
erfarenhet av splittrade sociala relationer. Därtill att gruppen av människor som både var mobbare 
och mobboffer var de mest utsatta för problem och negativa konsekvenser i vuxen ålder. Utan att 
förringa de negativa värden som uppmättes även för gruppen mobboffer kan resultaten från denna 
studie tänkas bringa mer ljus på rollen av att vara mobbare.  

3.3. Mobbning som socialt relationsarbete 
Det finns en växande volym forskning som med ett fokus på mobbning bland tjejer har haft som 
syfte att väga upp den tidigare forskning som till stor del fokuserat på enbart killar. Man har genom 
detta velat se om, och i sådana fall vad, det är som skiljer sig mellan mobbning bland tjejer 
respektive killar. Att det finns generella skillnader är idag mer eller mindre vedertaget. I stora drag 
menar man att det för tjejer handlar om en mer indirekt form av mobbning där det sociala 
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relationsarbetet står i centrum, till exempel i form av ryktesspridning och uteslutning. Medan det 
för killar handlar om en mer direkt verbal och fysisk form av mobbning, till exempel i form av 
hot, knuffar och sparkar.  
 I Duncan och Owens (2011) brittiska studie har man utifrån ett socialkonstruktionistiskt 
perspektiv fokuserar på mobbning bland tjejer och vilken relation detta har haft till konstruktionen 
av popularitet bland tjejerna. Studien bestod av både kvalitativa och kvantitativa metoder och 
deltagarna i undersökningen var totalt 28 tjejer i åldrarna 14-16 år. Urvalet av dessa gjordes i 
samråd med skolans kuratorer för att få fatt i de elever som kunde tänkas ge en så rik information 
på ämnet som möjligt. Tjejerna fick var för sig ett antal påståenden som de skulle associera till 
kategorierna “de mest populära tjejerna” och “de minst populära tjejerna” i skolan. 
 De resultat som trädde fram i denna studie visade att popularitet bland tjejerna associerades till 
påståenden om att vara snygg, populär bland killarna, högljudd, smal och någon som är 
tillsammans med äldre pojkar. Därtill att ha många vänner och en viss typ av smink eller frisyr. 
De minst populära tjejerna associerades i sin tur med påståenden om att vara lesbisk, väldigt 
tystlåten, skötsam i skolan, gillad av lärarna, tjock och religiös. Ytterligheterna, att vara snygg 
respektive att vara lesbisk, för vardera kategori, visade på en tydligt etablerad heteronorm. En 
heteronorm som i sin tur låg till grund för popularitet, och det relationsarbete som ständigt pågick 
bland tjejerna. Ett relationsarbete som oundvikligen fick negativa konsekvenser för de som avvek 
från denna heteronorm.  
 Catanzaro (2011) har i sin tur undersökt hur tjejers aggressioner uttrycks i sociala relationer i 
allmänhet och inom sociala nätverk i synnerhet. Detta har gjorts genom en analys av en del av den 
forskning och litteratur i USA som under de senaste 15 åren fokuserat just på de mer indirekta 
former av mobbning, som generellt sett förekommer mer bland tjejer. Hur man konkret gick 
tillväga när det gäller urval och metod framgår inte i artikeln, dock innefattade studien totalt ca 50 
olika publikationer. 
 Resultaten visar att det framför allt var de indirekta formerna av mobbning som användes bland 
tjejerna. Indirekta former av mobbning som till stor del kännetecknades av hur vänskaper och 
relationer mellan eleverna utnyttjades i deras arbete med att säkerställa sin popularitet. Det i sin 
tur säkerställde tillhörighet till gruppen och känslor av att vara behövd och värdefull. Dessa former 
av mobbning kunde ta sig uttryck i att till exempel sprida rykten, utesluta någon från sociala 
aktiviteter och att stjäla vänner och pojkvänner. Ofta tog dessa handlingar plats i skolans 
korridorer, på toaletten eller i omklädningsrummen, och de tjejer som utsatte andra för mobbning 
ansågs besitta en hög social förmåga och intelligens. Den mobbning som generellt sett förekom 
bland killar kännetecknades istället av fysiska handlingar eller verbala förolämpningar. 
 Även denna studie visar på hur stereotypa och heteronormativa könsroller låg till grund för 
populariteten bland eleverna. För tjejerna handlade det i första hand om till exempel utseende och 
klädstil. Vad som dock hela tiden var ett överhängande hot för dem var risken att bli utestängd 
från gruppen och därmed förlora sina sociala relationer. Tjejernas uttryckande av aggression 
handlade därför om att skada andra tjejer genom att bryta deras vänskaper och exkludera varandra 
från gruppen. Och utifrån dessa handlingar etablerades en ordning kring vem som var “inne” och 
vem som var “ute”. Mer specifikt innebar det handlingar i form av att till exempel tala illa om 
någon som inte var närvarande, skicka elaka meddelanden via mobiltelefon eller på internet, sprida 
rykten eller att anklaga någon för att vara en hora eller lesbisk. Att på detta sätt söka finna sin egen 
position och identitet i de sociala relationerna var något som började redan i åtta års ålder och var 
en ständigt pågående process.  

3.4. Nätmobbning 
Med tanke på de senaste 10-20 årens extrema utveckling inom teknologin har även mobbningen 
tagit nya former och spridit sig. Till mobiltelefoner genom text- och bildmeddelanden, och till 
internet genom dess olika sociala medier, communitys, chattrum och onlinespel. I linje med detta 
finns det även en växande volym av forskning kring nätmobbning. 
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 Ett bidrag inom detta område är Mishna, Saini & Solomons (2009) kvalitativa studie där man 
med grundad teori som metod undersökt hur ungdomarna själva ser på teknologi, virtuella 
relationer och nätmobbning. Mer specifikt används fokusgruppsintervjuer som metod för 
datainsamlingen, med ett totalt deltagarantal av 38 barn och ungdomar från årskurs 5-8. I resultaten 
identifierades totalt fem olika teman, och jag har valt att fokusera på de två som varit relevanta i 
relation till min egen studie. Det handlar då om teman i form av “Definitions and views of cyber 
bullying” och “Factors unique to cyber bullying”.  
 När det gäller det första temat, uppfattning om och definition av nätmobbning, framställdes 
detta som en annorlunda typ av mobbning jämfört med den traditionella. Dock med vissa likheter 
när det gäller till exempel att sprida rykten och förmedla hotfulla och nedsättande kommentarer. 
Därtill menades att nätmobbning till stor del förekommer i det egna hemmet, en plats där barn och 
ungdomar i vanliga fall tillåts känna lugn och trygghet. Det fick till konsekvens att nätmobbningen 
upplevdes som extra stressande. Därmed var mobbning över lag, alltså kombinationen av 
traditionell mobbning och nätmobbning, något som kunde förekomma både i skolan och hemmet, 
och pågå under hela dagen. 
 En viktig skillnad mellan nätmobbning och traditionell mobbning som dock lyftes fram, i 
relation till temat om vilka faktorer som är unika för just nätmobbningen, var att nätmobbningen 
ofta var anonym. Det innebar att de som i vanliga fall hade varit för fega eller skygga nu hade getts 
en plattform till att ändå kunna utföra dessa kränkande handlingar på. De effekter som kom av 
anonymiteten var för det första att förövarna kunde trakassera andra utan att bli upptäckta. För det 
andra en ökad rädsla på grund av att man inte vet vem förövaren är. Till sist en ökad ovillighet till 
att berätta för någon vuxen, eftersom det kan vara svårt att både bevisa att handlingen har ägt rum 
och mer specifikt vem som har utfört den. 
 Nätmobbning i en svensk kontext har undersökts av Brolin Låftman, Modin och Östberg 
(2013). Deras kvantitativa enkätundersökning har riktat in sig på ungdomar i 15-18 års ålder, med 
ett totalt deltagarantal av ca 22 500 individer. Studien undersökte ett flertal aspekter av 
nätmobbning, jag har dock valt att fokusera på dess utbredning och den relation som fanns mellan 
nätmobbning och traditionell mobbning.  
 När det gäller allmän förekomst av nätmobbning visade resultaten att lite mindre än en tiondel 
av tjejerna och killarna varit involverade i nätmobbning. Dock var det betydligt vanligare att tjejer 
är offer för mobbningen (5,9% av tjejerna och 3,5% av killarna) medan killarna var de som mobbar 
(4,8% av killarna och 2,4% av tjejerna). Generellt sett var förekomsten av nätmobbning därutöver 
ungefär två gånger så vanligt bland ungdomar i åldern 15-16 år jämfört med de i ålderns 17-18 år. 
Därtill var det mer vanligt med nätmobbning bland ungdomar som varit relativt kort tid i Sverige, 
i detta fall mindre än 10 år. 
 Resultatet kring relationen mellan nätmobbning och traditionell mobbning visade att av de som 
var offer för nätmobbning var ungefär en fjärdedel även utsatta för direkt respektive indirekt 
mobbning5. Av de som blev utsatta för mobbning i skolan var det ca 15% som utsattes flera gånger 
per vecka. När det gäller utövandet av mobbning visade resultaten att uppemot hälften av förövarna 
av nätmobbning även hade utsatt andra för traditionella former av mobbning. Av de som både var 
offer och förövare av nätmobbning var det nästan en fjärdedel som därutöver hade varit utsatta för 
direkt mobbning och nästan en femtedel för indirekt mobbning. Av dessa var det drygt en femtedel 
som utsattes flera gånger i veckan. Denna grupp var även i betydligt större grad förövare av 
traditionell mobbning, ungefär i samma utsträckning som gruppen av bara förövare. Dessa resultat 
kan i sin tur ställas i relation till de som inte på något sätt hade varit involverade i nätmobbning. 
Omkring 4-5% av dessa utsattes för direkt och/eller indirekt mobbning, och av dessa var det en av 
tio som utsattes flera gånger per vecka. När det gällde att utsätta andra för mobbning visade 
resultaten för denna grupp att mindre än en av tio utsatte andra för traditionell mobbning ibland, 
medan en av hundra gjorde det flera gånger i veckan. 

5 Uppdelningen mellan direkt och indirekt traditionell mobbning görs i den aktuella studien. 
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3.5. Sammanfattning av tidigare forskning 
Utifrån temat definition av mobbning har den tidigare forskningen visat att det i praktiken kan vara 
svårt att ha en tydlig uppfattning om vad mobbning egentligen är. När det gäller kriterier för 
definitionen av mobbning visade både Harcourt, Jasperse och Green (2014) och Cuadrado-
Gordillo (2012) att det framför allt var förövarens intention och maktobalans mellan förövare och 
offer som betonades. Till skillnad från de mer sociala formerna av mobbning som tenderade att 
uppfattas som en naturlig del av barnen och ungdomarnas tillvaro. Det fick i sin tur till konsekvens 
ett förminskande och normaliserande av allvaret med dessa former av mobbning. Och eftersom 
denna mobbning generellt sett var mer vanliga bland tjejer, medförde detta att man missade att se 
till även tjejers problematik i skolmiljön.  
 De mönster som träder fram i den tidigare forskningen kring negativa konsekvenser av 
mobbning förstärker bilden av mobbning som ett allvarligt problem. Brunstein Klomek et. al. 
(2011) satte problematiken i direkt relation till psykiska problem i form av depression och suicidala 
tankar, medan Wolke et. al. (2013) fokuserade mer allmänt på hälsa, kriminalitet och sociala 
relationer. Vad som blir viktigt med dessa studier är att se hur de negativa konsekvenserna inte var 
något som enbart förekom i direkt samband med utsattheten utan att de även kunde finnas kvar 
långt senare i livet.  
 Den forskning som riktat in sig på mobbning som socialt relationsarbete har som sagt blivit 
alltmer omfattande. Duncan och Owens (2011) fokuserade med sin studie på sociala hierarkier, att 
det bland barnen och ungdomarna hela tiden pågår ett arbete med att dela in individer i vilka som 
är mer eller mindre populära. Catanzaro (2011) visade i sin tur på hur tjejer uttrycker sin 
aggressivitet genom att exkludera och frysa ut varandra, med ett syfte av att positionera sig själv i 
det sociala sammanhanget och skapa sig en identitet. Vad som återkom i båda dessa studier var de 
heteronormativa könsroller som till stor del låg till grund för relationsarbetet. Det handlade om 
tydliga könsideal som eleverna hade press på sig att anamma och leva upp till, där de som inte 
lyckades hamnade i riskzonen för mobbning och kränkande behandling. Det handlade också om 
att relationsarbetet var ständigt pågående och i sig skapade en stressad tillvaro för eleverna.  
 Kring en alltmer vanligt förekommande nätmobbning fokuserade Brolin Låftman, Modin och 
Östberg (2013) på dess relation till den traditionella mobbningen. De visade att om du är 
involverad i den ena formen har du större benägenhet att även vara involverad i den andra. Man 
kunde därmed se nätmobbning som en ny form av mobbning som å ena sidan kunde användas av 
de som även tidigare hade utsatt andra för mobbning i skolan, å andra sidan som en inkörsport till 
mobbning och därmed en grund för även andra former av mobbning. Det innebar att utbredningen 
av användandet av teknologi hade resulterat i även en utbredning av mobbningen. Dessutom att 
det enligt Mishna, Saini och Solomon (2009) har uppkommit en arena för mobbning där förövaren 
kan vara anonym med sina handlingar. Det innebär att det var svårare att bli upptäckt, och att det 
skapade nya möjligheter till mobbning för vissa av de som tidigare inte vågat utsätta andra för 
mobbning på ett mer direkt och icke-anonymt sätt i skolan. Därtill kan det tänkas att man i stunden 
inte alltid såg de direkta eller indirekta effekterna av sina handlingar, eftersom man inte har direkt 
kontakt med sitt offer och därför inte kan se hur denne reagerade. Nätmobbningen förekom till 
stor del i hemmet och därmed utanför skoltid, vilket gjorde att offer för både traditionell mobbning 
och nätmobbning inte längre hade någon miljö att ta skydd och finna trygghet i.  

3.6. Denna studie i relation till tidigare forskning 
Som sagt finns det en relativt stor mängd forskning på området om mobbning. Forskning som i 
sin tur tagit många olika former vad gäller både metoder och vilka specifika aspekter som det 
fokuserats på. Detta bekräftar en bild av fenomenet mobbning som spretigt och komplext. Dock 
blir det tydligt i redogörelsen här ovan att den mesta forskningen har handlat om att å ena sidan, 
utifrån ett tolkningsperspektiv, söka reda på vad mobbning är. Det har då handlat om att se till hur 
fenomenet skall definieras och vilka olika former det kan ta, att hitta fram till någon form av 
grundläggande essens. Å andra sidan har det handlat om att kartlägga vad det innebär att vara 
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inblandad i mobbning. Inom denna forskning har man velat se till vilka negativa konsekvenser 
mobbningen har haft, dels i den aktuella situationen här och nu, dels i ett längre perspektiv.  
 Den forskningslucka som jag med denna studie därmed till viss del kan täppa igen är att utifrån 
ett socialkonstruktionistiskt ramverk och en diskursanalytisk metodansats se till hur fenomenet 
språkligt konstrueras. En konstruktion som till stor del ligger till grund för den forskning som i sin 
tur bedrivs på området, och hur vi ser på och arbetar med det åtgärdande och förebyggande arbetet 
mot mobbning. Även om Duncan och Owens (2011) hade det socialkonstruktionistiska 
perspektivet som grund var de mer inriktade på de mindre diskurserna, för att kunna se till den 
direkta och sociala interaktionen mellan eleverna. Mitt fokus hamnar istället på de större 
diskurserna kring mobbning, diskurser som med sina sanningsanspråk får konkret verkan på de 
subjekt som ingår i och därmed berörs av denna diskurs. 

4. Teoretiskt ramverk 
När det gäller det teoretiska ramverk som denna studie vilar på handlar det om ett 
socialkonstruktionistiskt teoretiskt perspektiv och en diskursanalytisk metodologisk ansats, och 
mer specifikt så som den förmedlas av och genom Michel Foucault. Efter en allmän redogörelse 
för socialkonstruktionismen och diskursanalysen följer en redogörelse för de till Foucault 
relaterade teoretiska idéerna om diskurs, makt och subjekt, därtill de mer metodologiskt fokuserade 
idéerna om arkeologi och genealogi. Att jag har valt att placera den metodologiskt inriktade 
arkeologin och genealogin i teoriavsnittet beror på att jag här behandlar dem utifrån deras 
teoretiska ståndpunkter. I metodavsnittet förhåller jag mig till dem på en mer praktiskt nivå då jag 
konkretiserar min analysprocess.  

4.1. Socialkonstruktionism och diskursanalys 
Socialkonstruktionismen handlar i stora drag om att ifrågasätta våra förgivettagna uppfattningar 
om oss själva och världen, att hur vi delar upp världen i olika objekt har i sig ingen koppling till 
någon naturligt förekommande sanning om dessa objekt. Det handlar istället om det historiska och 
kulturella sammanhang som dessa objekt befinner sig i och hur de därmed kan få tilldelat sig olika 
mening. Kunskapen om och bilder av verkligheten är något som är socialt konstruerat och hela 
tiden pågår i människors möten med varandra, genom skrift, tal och handling. Vad vi idag ser som 
“sanning” är inget annat än det sätt som vi för tillfället accepterat att se på och förklara vår 
verklighet. Denna kunskap om “sanningen” är heller inte något som människan kan ha eller inte 
ha, den är något som finns och görs mellan människorna. Konstruktionen av vår verklighet får 
även konsekvenser för hur människan handlar, där vissa handlingar möjliggörs medan andra 
omöjliggörs (Burr, 2003, ss. 2-5). Med hänvisning till Foucault (i Winther Jørgensen & Phillips, 
2000, s. 19) och hans teorier om diskurs ser man på kunskap som ett resultat av den verklighet 
som diskurserna konstruerar, och vad vi uppfattar som kunskap och sanning är därmed inte någon 
direkt avspegling av verkligheten. I relation till denna studie kan vi utifrån detta anta att hur vi ser 
på och förklarar skolan som verksamhet, och hur vi förklarar de objekt, subjekt och sociala 
relationer som tar plats däri, därför kommer se olika ut beroende på när i historien, vilket kulturellt 
sammanhang och utifrån vilket perspektiv vi blickar in. Enligt Burr (2003, ss. 8-13) är det språket 
som är centralt i den sociala konstruktionen av vår verklighet, det är när vi talar med varandra som 
vi bestämmer vad någonting är. På grund av den dynamik som finns inom och mellan människor, 
vi förändras, befinner oss i olika sammanhang och byts ut, är även konstruktionsprocessen i allra 
högsta grad dynamisk och hela tiden i förändring.  
 Språket får även en central roll när det gäller diskursanalysen. En metodologisk ansats inom 
vilken det handlar om att se till just språket i användning och de mönster som dyker upp i denna 
användning. Språket förmedlar mening mellan människor, och har på samma gång en referentiell 
(representerande) och en konstituerande (konstruerande) funktion. Det är referentiellt i den 
meningen att språket är ett verktyg för människan att kunna ta till sig och beskriva sin verklighet, 
konstituerande i den meningen att det aktivt konstruerar och omkonstruerar denna verklighet. 
Diskursanalysen kan i relation till detta tänkas ha fyra olika fokusområden. För det första språket 
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i sig och att användandet av språk varierar beroende på sammanhang. För det andra hur språket 
används, vilket medför ett mer interaktionistiskt fokus. För det tredje vilka olika mönster som finns 
i språket i relation till ett specifikt tema eller praktik. Samt, för det fjärde och till sist, språket i 
relation till mer samhälleliga och kulturella kontexter (Taylor, 2001, ss. 6-9).  
 Winther Jørgensen & Phillips (2000, ss. 11-12) ställer i sin tur upp en rad premisser som 
återfinns inom diskursanalysen. Premisser som därmed på ett naturligt sätt förenar den med 
socialkonstruktionismen. Det handlar om ett kritiskt förhållningssätt till den kunskap som idag ses 
som självklar, att både människan och vår kunskap är historiskt och kulturellt specifik, att det är i 
sociala processer som kunskapen förmedlas och konstrueras, och att vår gemensamt konstruerade 
kunskap har direkt och konkret effekt på våra sociala praktiker. 

4.2. Diskurs 
När det gäller denna studies centrala begrepp diskurs är detta ett begrepp som i min läsning av 
Foucaults texter upplevs splittrat och svårgreppat, och han själv levererar egentligen inte någon 
tydlig och komprimerad definition. En generell fingervisning återfinns dock i boken Vetandets 
arkeologi där Foucault talar om ett spridningssystem av utsagor och den regelbundenhet inom 
vilken en mängd olika utsagor, objekt och subjekt tar plats (Foucault, 2002 [1969], ss. 54-55). Mer 
specifikt talas det om en diskurs som “utsagor, olika till sin form och utspridda i tiden, [som] bildar 
en helhet om de hänför sig till ett och samma objekt” (Foucault, 2002 [1969], s. 48). Foucault är 
själv dock snabb med att påvisa förenklingen i denna syn på diskurs, då utsagorna i praktiken ingår 
en komplicerad och mångfacetterad struktur av relationer sinsemellan. Det innebär att de kan 
tillhöra flera olika diskurser samtidigt, att de kan komma och försvinna inom en diskurs och att 
diskursen i sig ingår en ständig förändringsprocess.  
 En utsaga inom en diskurs är i sin tur omgärdad av en rad olika villkor, dels de villkor som 
påtvingas genom sin relation till en stor mängd andra utsagor, dels inom vilket större område den 
tar plats och kan användas och till sist vilken roll och funktion den fyller i detta sammanhang. 
Detta innebär att en och samma utsaga kan få olika innebörder och funktioner beroende på vilken 
större historisk och kulturell kontext den är en del av, både som konstituerad och konstituerande 
(Foucault, 2002 [1969], s. 128). En utsaga kan heller inte begränsas till att enbart handla om det 
som faktiskt tar sig uttryck, det handlar även om att se till det icke-sagda som ett resultat av 
uteslutningar, gränsdragningar och tomrum (Foucault, 2002 [1969], s. 137). Här menas att: 

[D]iskursen inte [enbart] ska uppfattas som alla de saker man säger och inte heller som sättet att säga 
dem. Diskursen finns lika mycket i det som man inte säger, eller i det som markeras av åtbörder, attityder, 
sätt att vara, beteendemönster och rumsliga dispositioner. Diskursen är helheten av de avgränsade och 
avgränsande betecknanden som passerar genom de sociala relationerna (Foucault, 2008 [1994], s. 181).  

För att tydliggöra diskursbegreppet ännu mer lyfter jag fram den definition som erbjuds av 
Carabine (2001), en definition som även denna studie har som grund: 

[T]he idea of discourse as consisting of groups of related statement which cohere in some way to produce 
both meaning and effect in the real world, i.e. the idea of discourse as having force, as being productive 
(s. 268). 

En viktig aspekt när det gäller diskursen handlar om dess uteslutande funktion, och Foucault (1993, 
ss. 7-11) lyfter fram tre olika utestängningsprocedurer; förbud, förkastande och motsättningen 
mellan vad som är sant och vad som är falskt. Effekten av dessa procedurer blir “att man inte får 
säga allt, att man inte kan tala om vad som helst när som helst och, slutligen, att inte vem som helst 
får tala om vad som helst” (Foucault, 1993, s. 7). En diskurs existerar och förmedlas i sin tur genom 
en diskursiv praktik, inom vilken kunskap om de olika objekten framställs och uttrycks. Dessa 
kunskapsobjekt är därigenom även en produkt av den sociala verkligheten, med tillhörande och 
omgärdade maktstrukturer, då dessa diskurser och diskursiva praktiker i sig är en social 
konstruktion (Lindgren, 2000 [1988], s. 349). Analysen av diskursen och den större diskursiva 
strukturen den är en del av handlar utifrån detta om att se till utsagorna inom diskursen och de 
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strukturella villkor som omgärdar den. Det handlar om att se var gränsen går för vad som kan och 
inte kan sägas och de relationer som finns mellan utsagorna (Foucault, 2002 [1969], s. 43). 
 För denna studie handlar det i relation till diskursbegreppet om att se hur en mängd olika utsagor 
i texterna hänför till olika objekt. I sin tur handlar det om att se till hur det i relationerna mellan 
dessa utsagor träder fram olika mönster som talar om för oss vilka diskurser som tar form inom 
den mer övergripande mobbningsdiskursen.  

4.3. Makt 
I centrum för makten, så som den ses på och förklaras av Foucault, står inte längre funktionen att 
utifrån rättsliga termer, genom statliga lagar och förbud, dra gränser för människans frihet. De nya 
maktmetoderna handlar istället om teknik, normalisering och kontroll (Foucault, 2002 [1976], ss. 
98, 101). Makten är enligt Foucault en fråga om: 

[E]n allestädes närvarande makt: inte därför att den skulle ha privilegiet att samla allt under sin okuvliga 
enhet, utan därför att den skapas i varje ögonblick, på varje punkt, eller snarare i varje relation mellan en 
punkt och en annan. Makten är överallt; inte därför att den omsluter allt, utan därför att den kommer 
överallt ifrån (2002 [1976], s. 103).  

Foucault ställer i sin tur upp en rad olika aspekter för vad som kännetecknar denna form av makt. 
För det första att makten inte är något som förvärvas och därmed inte heller kan förloras, den 
utövas istället från ett obegränsat antal håll samtidigt och i olika riktningar inom ojämlika och 
sociala relationer. För det andra att dessa maktrelationer i sin tur står i relation till och är 
inneboende i även andra typer av relationer, till exempel ekonomiska, familjära och sexuella. För 
det tredje att makten inte är något som utövas i en riktning uppifrån och ner utan att den snarare 
utgörs av en flerfaldig och varierande struktur för makt- och styrkeförhållandena. För det fjärde 
att det finns ett tydligt mål och funktion för maktrelationerna, men att det däremot inte handlar om 
individuella och subjektiva avsikter och målsättningar. För det femte, och till sist, menar Foucault 
att där det finns makt finns det även ett motstånd inbäddat i denna (Foucault, 2002 [1976], ss. 104-
105). Detta kan kompletteras med den syn på makt som, med hänvisning till Foucault, förmedlas 
av Winther Jørgensen och Phillips (2000), här handlar det om makt som en process: 

[S]om skapar vår sociala omvärld och gör den meningsfull för oss [...] Det är makten som frambringar 
den kunskap vi har och våra identiteter och de relationer vi har till varandra som grupper eller individer 
[...] Därför är makten produktiv eftersom den frambringar det sociala på ett bestämt sätt [...] Makten 
skapar alltså å ena sidan en beboelig omvärld för oss, samtidigt som den å andra sidan skär av alternativa 
möjligheter (s. 45). 

Erfarenheten av makt är alltså inte en erfarenhet av våld. Istället handlar det om ett på alla plan 
och i alla situationer uttryck för makt som i samma stund agerar och reagerar på och inom 
människans handlande, och därför hela tiden har inflytande på hur människan handlar. Det är en 
makt som framkallar subjektet och dennes handlingar, den lockar och förför, den underlättar eller 
försvårar. Utövandet av makt innebär i linje med detta att guida och styra och att ställa i ordning 
möjliga utfall (Foucault, 1998 [1982], ss. 221-222).  
 En maktstyrning, regementalitet, är här inriktad mot både befolkningen i stort och enskilda 
individer. Och att det inte handlar om en negativ form av makt visar sig i målen med denna 
styrning. Mål i form av till exempel förbättrade villkor för människan, ökat välstånd och ökad 
hälsa (Foucault, 2008 [1994], ss. 198-199). Därmed handlar det enligt Lindgren (2000 [1988], ss. 
357-358), med hänvisning till Foucault, om en form av mikro-makt som utspelar sig inom 
människans vardagsliv och handlar om att lägga beslag på människans liv från början till slut. 
Detta görs dels genom en disciplinär makt som riktar sig emot det enskilda subjektets kropp, och 
dels genom en reglerande makt som riktar sig emot befolkningen som en större helhet. Makten är 
därmed produktiv med syfte av verkning, påverkan och förändring. När det gäller relationen 
mellan diskurs och makt, och vad analysen kring detta bör syfta till, handlar det om att se till de 
resultat av makt och kunskap som genereras genom utsagor inom diskursen, och vilket 
sammanhang de används inom (Foucault, 2002 [1976], s. 111). 
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 I relation till denna studie handlar det om att se till de makteffekter som kommer av specifika 
konstruktioner av fenomenet mobbning. De konstruktioner som görs inom mobbningsdiskursen 
får effekt på hur vi ser på och formar skolan som organisation, och vilka aktörer som aktualiseras 
utifrån både själva mobbningssituationen och utifrån det arbete som förväntas göras för att komma 
tillrätta med mobbningsproblematiken. Detta för oss in på Foucaults teorier om subjektet.  

4.4. Subjekt  
Enligt Foucault har hans stora och spretiga mängd av produktion handlat om att se till hur 
människan på olika sätt i vår kultur konstruerats som subjekt. Ett subjekt är här den som 
underkastas och underordnas en makt och ordning, vilket kan ställas i relation till den kanske mer 
vedertagna uppfattningen om ett subjekt som en aktör och den som aktivt handlar. 
 De tre historiska processer som möjliggjort människan som subjekt i linje med Foucault handlar 
för det första om användandet av de vetenskaper som har människan och mänskligt beteende som 
forsknings- och kunskapsområde. För det andra hur man genom gränsdragning, uteslutning och 
inneslutning har kunnat skilja ut vissa subjekt i relation till andra, att kunna se vad någonting är 
och samtidigt inte är. För det tredje hur människan genom olika former av disciplinering, 
självreglerings- och makttekniker har omvandlat och därmed konstituerat sig själva. 
Disciplineringen ses dock inte som negativ och nedbrytande, den är istället produktiv genom hur 
den producerar de olika subjekten, i form av till exempel den överlagda militären, den funktionella 
arbetaren och, i relation till denna studie, den utbildade och uppfostrade eleven. Subjektet blir 
genom detta en historiskt och kulturellt produkt, som konstitueras i relation till diskursiva 
praktiker, andra subjekt och sig själv. Centralt för människan och subjektets tillkomst återfinns 
därmed kunskapen och makten. Kunskapen är här inte något universellt, utan den är istället 
kulturellt bunden och historiskt relativ (Lindgren, 2000 [1988], ss. 346-347, 352, 356). Foucault 
är i linje mede detta skeptisk till en uppfattning om att det skulle finnas ett suveränt och i sig 
grundat subjekt: 

I do indeed believe that there is no sovereign, founding subject, a universal form of subject to be found 
everywhere [...] I believe, on the contrary, that the subject is constituted through practices of subjection 
[and] through practice of liberation [...] on the basis [...] of a number of rules, styles, inventions to be 
found in the cultural enviorment (1998, ss. 50-51). 

Subjektet är därmed något som skapas inom diskursen och därför inte besitter någon inre essens 
och sanning, det är utspritt och vem subjektet är beror på vilket sammanhang hon befinner sig i 
och vilka olika subjekt som är möjliga. Talet och språket är därmed inte ett uttryck för subjektets 
inre. De olika positioner för subjektet som finns görs möjliga genom interpellation, vilket innebär 
den process där människan blir tilltalad som något, till exempel som lärare eller elev inom skolan, 
eller som mobbare respektive mobboffer i situationer av mobbning (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000, ss. 21-25). 
 En subjektsposition är enligt Davies och Harré (1990, ss. 45-48) en av många andra möjliga 
positioner som subjektet kan ta till sig eller bli tilldelad inom en diskurs och genom en process av 
social interaktion. Dock handlar det inte om en en gång för alla fixerad och bestämd position, utan 
istället att den hela tiden konstitueras av och konstituerar de diskursiva praktiker som den är en 
del av. Svaret på vem jag är är därför öppet för förändring, beroende på vilka olika 
subjektspositioner som i ett visst sammanhang görs tillgängliga. Att inta en subjektsposition som 
sin egen innebär i samma stund att man ser på verkligheten på ett specifikt och bestämt sätt och 
att det finns uppfattningar, handlingar, känslor, tankar och erfarenheter som både möjliggörs och 
omöjliggörs. Personlighet, eller vad vi upplever som vår personlighet, är i linje med detta en 
produkt av de diskursiva praktiker som människan är en del av. Utifrån detta, och med koppling 
till Foucault, kan vi se den relation som finns mellan begreppen subjektsposition och makt. 
Eftersom makten finns i de sociala relationerna handlar makten samtidigt om det utrymme som 
tilldelas de olika subjektspositionerna, och vilka konsekvenser detta utrymme får för relationen 
mellan subjekten.  
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4.5. Arkeologi och genealogi 
Foucault använde begreppet arkeologi för att beskriva den metodologi som han använde sig av i 
sina tidiga studier under 1960-talet. Det är en metodologi som syftar till att undersöka utsagorna 
inom en diskurs, och mer specifikt handlar det om att se till de framställningar av verkligheten 
som dessa utsagor producerar. Utsagan är i denna mening, precis som tingen i övrigt, en social 
konstruktion, som människan nyttjar och ombildar (Lindgren, 2000 [1988], ss. 364-365). 
Utsagorna är i sin tur omgärdade av historiska och kulturella regler som bestämmer vilka 
framställningar som kan konstrueras. Och en kartläggning av hur kunskapen konstrueras riktar in 
sig på just de regler som finns för vad som kan och inte kan sägas. Det handlar om regler som 
bestämmer om en utsaga inom en diskurs, och i förlängning även diskursen i sin helhet, accepteras 
som sann och meningsfull (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 19). Dessutom vill man med 
denna kartläggning se till hur olika diskurser tar form och har förändrats över tid, en process som 
är komplex och invävd i aspekter av stor spridning, åtskildhet och regelbundenhet (Foucault, 1993, 
s. 46). 
 Därmed handlar det inom arkeologin inte om att söka reda på ett objekts rena och ursprungliga 
form. Istället handlar det om att för stunden dekonstruera, skaka om och ifrågasätta de diskurser 
och sammanhang som vi tar för givet och ser som självklara sanningar. En självklar sanning som 
tar sig form genom sociala konstruktioner, kring till exempel olika sociala objekt eller en historisk 
tradition, anda eller mentalitet, och som inte nödvändigtvis är vad vi vid en första anblick trodde 
att den var (Foucault, (2002 [1969], ss. 35-41). Detta kan ställas i kontrast till den mer traditionella 
historian som istället är ute efter fenomenets begynnelse, identitet och historiska utveckling, och 
som även lägger vikt vid vem som talar i de historiska texterna. 
 Genealogin som metodologi står i nära relation till arkeologin och tar form under 1970-talet. 
Det handlar dock inte om ett ersättande av den tidigare arkeologin, utan snarare om en 
komplettering. Och det som utvecklas är aspekter av makt, och undersökandet av den relation som 
finns mellan kunskap, makt och sanning (Lindgren, 2000 [1988], s. 365). Makten är här vad som 
ligger till grund för skapandet av vår sociala verklighet. Den bestämmer hur verkligheten ser ut 
och omnämns, och i samma stund utesluter andra möjliga sätt att se på verkligheten och de sociala 
relationerna. Därmed finns en direkt koppling mellan makten och den kunskap som i form av olika 
“sanningar” på samma gång är skapad av och en del av maktstrukturen. Carabine (2001, s. 276) 
pekar i sin tur på vikten av att inom genealogin se till och beskriva de procedurer, praktiker, 
strukturer och institutioner som är involverade i produktionen och upprätthållandet av diskurser 
och den kunskap och de makteffekter som kommer utav dessa. Det handlar då om makteffekter 
kring till exempel relationen mellan diskursens olika subjekt och de handlingar som för dem 
möjliggörs eller omöjliggörs. I relation till genealogin som metodologi för diskursanalysen, och 
kopplingen mellan diskurs, makt och kunskap, kan diskursen sägas ha två olika och samtidigt 
aktuella funktioner som ligger i fokus för undersökningen, å ena sidan som fylld av makt och 
kunskap, å andra sidan som del i produktionen av makt och kunskap (Carabine, 2001, s. 268).  
 Utifrån denna genomgång av det teoretiska ramverk som denna studie vilar på, där vi till slut 
landat i arkeologin som metodologi, med genealogiska inslag, kommer jag nu att gå över till 
metodavsnittet där jag konkretiserar den metod som analysen grundat sig på. 

5. Metod 
I metodavsnittet kommer jag redogöra för de olika metodologiska aspekter som har varit aktuella 
för min studie. Det handlar om hur jag gått till väga när det gäller mitt urval och datainsamling av 
empiriskt material, hur jag i praktiken genomfört analysen av mitt material, hur jag anammat ett 
reflexivt förhållningssätt, och vilka etiska aspekter jag varit tvungen att hantera och ta ställning 
kring. Men först en kort diskussion om varför jag hamnat i den Foucaultinspirerade 
diskursanalysen som metod och vad denna metod på en generell nivå kan innebära.  
 Min studie har som beskrivits ovan en utgångspunkt i Foucaults idéer och teorier om diskurs, 
makt och subjekt. Och när det gäller den metodologiska aspekten, frågan om hur en 
diskursanalytisk undersökning kan utföras, tar denna studie avstamp i huvudsak arkeologin, med 
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en del genealogiska inslag. Det handlar för det första om att, å ena sidan genom en närhet till sitt 
material och å andra sidan genom ett övergripande fokus, analysera diskursen och de tillhörande 
utsagorna. För det andra handlar det om att se den relation som finns mellan diskurs, kunskap och 
makt, och vilka effekter detta har på den sociala och praktiska verkligheten. För det tredje handlar 
det om att utifrån ett historiskt perspektiv se hur diskursen tagit nya former och utvecklats över 
tid. Detta är vad som har stått i fokus även för denna studie. Jag har velat se till de utsagor som 
inom diskursen om mobbning konstruerar fenomenet i sig, och vilka sanningsanspråk som görs 
kring vad mobbning är, de som är involverade i den och hur man bäst förebygger och åtgärdar 
problematiken.  
 Valet att använda diskursanalys i allmänhet och den foucauldianska diskursanalysen i synnerhet 
som metod har fallit sig naturligt. Detta eftersom jag i min frågeställning varit ute efter att 
undersöka språkliga konstruktioner och därmed “sanningar” inom den svenska 
mobbningsdiskursen. Diskursbegreppet är därmed vad som står i centrum för denna studie. 
Metodvalet motiveras därtill av den relation som finns mellan diskursanalysen som metod och det 
socialkonstruktionistiska perspektivet som teori. Framför allt handlar det om den centrala roll som 
språket har, hur vår verklighet därför är socialt och språkligt konstruerad och hur det endast är 
genom språket som vi får tillgång till verkligheten. Även om man inom diskursanalysen kan 
fokusera på andra saker än text, till exempel bild, tal och praktiker, lämpar sig diskursanalysen 
som metod då jag i min studie fokuserar på texter och texterna i sig. Följaktligen ser jag texterna 
som uttryck i sig och inte som uttryck för något annat bakomliggande.  
 Tills sist har jag haft för avsikt att förhålla mig till mitt material på både en mikro- och 
makronivå. Det är ett förhållningssätt som för det första innebär att jag ser till den språkliga 
konstruktionen i detalj. För det andra att jag lyfter upp min analys till en högre samhällelig nivå 
genom att fokusera på de större övergripande diskurserna och den kontext som texterna är 
publicerade och verkar inom. 

5.1. Urval och datainsamling 
Inom det kvalitativt inriktade forskningsområdet som denna studie tar plats har man för avsikt att 
utifrån ett relativt litet och begränsat urval komma åt en djupgående kunskap om det ämne som 
studeras. Till skillnad från den mer kvantitativt inriktade forskningen inom vilken man istället 
använder sig av stora urval för att kunna göra statistiskt säkerställda generaliseringar om en hel 
population. Urvalet av ett menings- och betydelsefyllt material för analys görs därmed på ett mer 
subjektivt plan och är mer strategiskt och målmedvetet utifrån den aktuella frågeställningen. Man 
vill på ett mer aktivt sätt söka sig till de fall eller det material som kan ge en djup och rik 
information om det specifika ämne som skall undersökas.  
 Den urvalsmetod som anammats i denna studie handlar om ett urval som syftar till maximal 
variation. Enligt Patton (2002, ss. 234-235) innebär denna form av urval att man å ena sidan vill 
komma åt varje falls unikhet utifrån den högkvalitativa och detaljerade information som varje 
enskilt fall har att erbjuda, å andra sidan att man vill se till vad som skär genom alla olika fall och 
vad som därmed kan sägas vara centrala och gemensamma mönster i materialet. För min studie 
har båda dessa aspekter varit viktiga. För det första för att kunna se till den process av förändring 
som tar plats när det gäller den språkliga konstruktionen av fenomenet mobbning. För det andra 
för att kunna se vad som i materialet återkommer och därmed säger något om vad som varit 
bestående i konstruktionen av “sanningar”. Mitt fokus för variation har i sin tur för det första 
handlat om den historiska aspekten, att fånga in hela den tidsperiod som det talats om fenomenet 
mobbning och författats inflytelserik faktalitteratur om detsamma. För det andra en variation när 
det gäller de olika områden som faktalitteraturen har fokuserat på inom det mer övergripande 
området mobbning, till exempel utifrån perspektiv av individpsykologi, makt och 
socialkonstruktionism. Utöver ett urval med syfte till maximal variation har jag även anammat ett 
intensitetsurval. Ett intensitetsurval innebär enligt Patton (2002, s. 234) att man söker sig till de 
fall som bär på en rik information om det ämne som studeras. I mitt fall har det handlat om att söka 
sig till de texter som på ett explicit sätt har tagit plats inom diskursen om mobbning. Mer specifikt 
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att texterna har tagit plats i sammanhang av utbildning på högskole- och universitetsnivå samt för 
allmänheten. Det innebär i förlängningen att det är den faktalitteratur som i praktiken har haft en 
stor verkan på den kunskap som har spridits om ämnen. 
 Att hitta fram till den faktalitteratur som haft den centrala position jag eftersträvat har varit en 
komplex process. Litteraturen inom området är både spretig och omfattande, den riktar sig till både 
barn, ungdomar och vuxna och den finns i former av skönlitteratur, faktaböcker och kurslitteratur. 
De kriterier som jag till slut anammat handlar om att min valda litteratur skall (1) vara faktaböcker, 
(2) ha vuxna som målgrupp, (3) vara utgivna på svenska och (4) ha ett uttalat fokus på området 
mobbning bland barn och ungdomar inom skolan. För att säkerställa urvalets relevans har jag 
utifrån mina kriterier sökt igenom databaser för de större biblioteken i Stockholm, Uppsala, Umeå 
och Västerås, samt 13 av de största högskole- och universitetsbibliotek som är kopplade till 
söktjänsten Libris. Jag har även använt mig av internetbutikerna Adlibris och Bokus, och totalt har 
det handlat om 7 olika databaser. I mina sökningar har träffarna sorterats utifrån sökfunktionen 
“relevans” och i de fall det varit möjligt utifrån försäljnings- och utlåningsstatistik. Utifrån dessa 
förutsättningar identifierade jag totalt 30 stycken olika titlar, där några förekom i alla sju databaser 
medan andra i bara en av dem. Därefter har jag varit i kontakt med en universitetslärare som på 
olika sätt är involverade i kurser som hålls inom ämnesområdet mobbning. Läraren fick ta del av 
och kommentera dels urvalsramen och dels mitt första preliminära urval som innehöll tio av dessa 
titlar. Genom kontakten med läraren fick jag bekräftat att de titlar som ingick i det preliminära 
urvalet har haft den centrala betydelse som jag eftersträvat. Det slutgiltiga urvalet kom sedan att 
bestå av 7 stycken titlar. De valdes aktivt ut av mig, dels med hänsyn till i vilken frekvens de 
förekom i databaserna och dels med hänsyn till dess relevans och popularitet inom utbildning och 
för allmänheten. Dessutom har syftet varit att täcka in hela den tidsperioden som man i Sverige 
har talat om mobbning och använt sig av begreppet, från sent 1960-tal fram till idag. För att få till 
den historiska spridning som varit viktig för min studie har jag varit tvungen att utesluta ett par av 
de böcker som förekom ofta i databaserna.6 De böcker som till slut ingått i min studie är följande, 
sorterade utifrån utgivningsår: 

1. Hackkycklingar och översittare – forskning om skolmobbning (1973) 
I denna banbrytande bok om mobbning lyfts det fram resultat från forskning som bedrivits på 
mobbningsområdet. De teman som fokuseras i boken är dels kring frågan om vem som mobbar och 
vem som blir mobbad, dels kring skolans roll i mobbningsproblematiken. Detta är en av de första 
böckerna som explicit talade om begreppet mobbning.  
2. Mobbning – gruppvåld bland barn och vuxna (1978) 
Som titeln avslöjar har denna bok ett fokus på mobbning som gruppvåld. Det förs diskussioner om 
gruppen i stort, dess klimat, men även om de roller och individer som ingår i och formar gruppen. 
Boken vänder sig till de som på olika sätt arbetar och kommer i kontakt med barn, till exempel lärare, 
kuratorer och föräldrar.  
3. Mobbning i skolan – vad vi vet och vad vi kan göra (1991) 
I denna bok ges en översikt över vad man hittills vet om mobbning. Den har även en praktisk inriktning 
då den ger konkreta förslag på hur arbetet mot mobbning i skolan kan bedrivas. Boken vänder sig till 
lärare och föräldrar. 
4. Mobbning och våld i verkligheten (1998) 
Här förs en allmän diskussion om begreppet mobbning och våld bland barn och ungdomar. Författaren 
bygger sin diskussion på framför allt personliga erfarenheter i sitt arbete med barn. Det förmedlas 
kunskap och konkreta förslag som kan användas i arbetet mot mobbning. Den riktar sig till vuxna som 
på något sätt kommer i kontakt med barn och ungdomar.  
5. Utstött – en bok om mobbning (2007) 
I denna antologi vänder man sig i huvudsak till lärare och lärarstuderande. De olika författarna som 
ges utrymme i boken har olika perspektiv och fokus och det finns därmed en ambition att delge en så 

6 Se bilaga 1 för en tabellöversikt över den valda litteraturens frekvensfördelning inom de olika databaserna. 
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övergripande och omfattande bild av vad mobbning är och kan vara som möjligt. Aspekter som berörs 
är bland annat makt, relationsarbete, banalisering, lärarnas roll och internet.  
6. Mobbning – en social konstruktion? (2011) 
Författarna till denna bok ifrågasätter det individualpsykologiska perspektivet och intar istället ett 
socialkonstruktionistiskt perspektiv i ett försök att problematisera bilden av vad mobbning kan vara. 
Fokus hamnar här på en mobbning där barn och ungdomar använder olika tekniker för inneslutning 
och uteslutning. Boken riktar sig till lärare, specialpedagoger, psykologer, socionomer, lärarutbildare 
och för kompetensutveckling. 
7. Att förebygga mobbning i skolan (2014) 
Här söker man utifrån en rad olika perspektiv ge en helhetssyn på hur man bäst kan förebygga och 
bekämpa mobbning i skolan. Den innehåller en genomgång av det aktuella forskningsläget och den 
syn som man under de senaste 40-50 åren haft på fenomenet. Därtill sätts fokus på de olika aktörer 
som på olika sätt verkar inom skolan, till exempel lärare, elever och föräldrar.  
 

Som vi kan se spänner den valda litteraturen över en tidsperiod från 1973-2014. Alla böcker har 
ett fokus på mobbning bland barn och ungdomar i skolan, och de riktar sig till vuxna som direkt 
eller indirekt arbetar, eller kommer att arbete, med barn och ungdomar inom skolan.  
 Utöver denna litteratur har jag även tittat på olika läroplaner och lagar mellan åren 1969 och 
2015. Detta har gjorts för att kunna sätta in de konstruktioner som görs i faktalitteraturen i ett större 
och historiskt sammanhang, och framför allt har det handlat om att se till hur man i dessa läroplaner 
och skollagar talar om de subjektspositioner som framställs i litteraturen. De läroplaner som jag 
har använt mig av är Läroplan för grundskolan (Lgr 69) från 1969, Mål och riktlinjer för 
grundskolan (Lgr 80) från 1980 och Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 
från 2011.7 Den lag som jag använt mig av är Skollag 2010:800 från 2010, och till sist boken 
Aldrig våld – 30 år av svensk lagstiftning mot aga (Modig, 2009). 
 Efter fastställandet av vilka titlar som skulle ingå i studien har själva datainsamlingen handlat 
om att samla in de böcker som utgjort det empiriska underlaget för denna studie. Därtill att välja 
ut vad i böckerna som jag ska fokusera min läsning och analys på. Här har jag koncentrerat mig 
på i huvudsak tre olika områden; för det första de avsnitt i boken som handlar om vad mobbning 
är, för det andra de områden där man talar om orsaker till mobbningens förekomst, och för det 
tredje de områden där man fokuserar på hur man kan komma tillrätta med problematiken. 

5.2. Genomförande av analys 
Som grund för mitt konkreta analysarbete har jag inspirerats och tagit hjälp av Willig (2001, ss. 
109-112), Carabine (2001, ss. 281-285) och Bolander och Fejes (2015, ss. 95-108). Författarna 
lyfter i sina respektive texter fram en rad olika steg att arbeta utifrån inom en Foucaultinspirerad 
diskursanalys. Den analytiska modell som presenteras här nedan kan därmed ses som en syntes 
mellan deras olika modeller. Dock handlar det i praktiken inte om tydligt åtskilda steg där det ena 
tar vid där det andra avslutas. Alla steg går på olika sätt in i varandra, de återkommer och pågår 
parallellt. Det gör att jag i relation till min studie istället talar om olika fokusområden som jag har 
haft i mitt analysarbete.  
 Inom det första fokusområdet har det handlat om att identifiera de olika teman som det talas 
om i texterna. Detta har gjorts utifrån ett förutsättningslöst förhållningssätt där jag successivt 
närmat mig mitt material för att skapa mig en känsla för och lära känna det. Under den första 
genomläsningen har jag fört en otalig mängd anteckningar, och de mönster som trätt fram i 
anteckningarna har i sin tur legat till grund för det mer djupgående analysarbetet. Några exempel 
på teman som trädde fram i texterna är vad mobbning är, vilka orsaker och faktorer som ligger till 
grund för mobbningen, mobbningens olika aktörer och hur man kan arbeta för att förebygga och 
åtgärda problematiken.  
 Det andra fokusområdet har handlat om att se till vilka sociala objekt som i texterna tar tydlig 
form. Detta har gjorts genom att jag återvänt till texterna och på en mer detaljerad nivå sett till vad 

7 En revidering av Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 gjordes 2015.  
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det talas om inom de mer övergripande temana. Ett socialt objekt är allt det omkring oss som vi 
upplever som meningsfullt genom hur vi i social interaktion tolkar, definierar och kategoriserar 
det. Det sociala objektet har därmed ingen fixerad innebörd utan beror på den innebörd människan 
tillskriver det. Därför ingår det sociala objektet en process av meningstillskrivande och innebörden 
kommer förändras och upplevas olika beroende på hur vi i stunden talar om och agerar emot det 
(Charon, 2010, ss. 45-47). Identifiering av de sociala objekten gjordes genom att se till både vad 
som explicit och implicit refererar till det aktuella objektet i de olika utsagorna. Här har jag 
dessutom velat identifiera de olika sätt som objekten konstrueras på. Fokus har därmed legat på 
att se till vad det i texten talas om och hur det talas om detta, och några exempel på sociala objekt 
som tagit form i materialet är aggression, skolan, gruppen, subjekt, läraren, disciplin, makt och 
ansvar. 
 Inom det tredje fokusområdet har det handlat om att utifrån teorier om makt se till vilka 
makteffekter som konstrueras i diskursen om mobbning. Vem görs ansvarig till att mobbningen 
förekommer? Kring vad och vem sätts insatserna in i arbetet mot mobbning? Hur konstrueras den 
sociala tillvaron mellan elever i skolan? Hur konstrueras den sociala tillvaron i skolan i allmänhet? 
Här ville jag se till relationen mellan utsagorna, den kunskap de producerar om de olika objekten 
och vilka strukturer av makt som produceras. När det gäller makteffekter har det framför allt 
handlat om att se till vilka subjektspositioner som möjliggörs inom diskursen om mobbning. 
Exempel på subjektspositioner som konstruerats i texterna är mobbare, mobboffer och medlöpare 
när det gäller mobbningssituationen, och positionerna förälder, rektor och lärare när det gäller 
arbetet mot mobbning.  
 Det fjärde fokusområdet har handlat om att utifrån tidigare identifierade teman, sociala objekt 
och subjektspositioner lyfta upp analysen på en mer abstrakt nivå och se till vilka olika diskurser 
som finns representerade inom den övergripande diskursen. Jag har här sett till den diskursiva 
kamp som pågått när det gäller vilka sanningar som skall fastslås kring fenomenet mobbning. I 
huvudsak har det för denna studie handlat om två olika typer av diskurser; för det första en 
individfokuserad diskurs med fokus på individen (som enskild eller som gruppmedlem) och 
dennes psykologiska karaktär, för det andra en kontextfokuserad diskurs som har för avsikt att 
istället se till den kontext som en mobbningssituation tar del inom.  
 Till sist det femte fokusområdet, inom vilket det har handlat om att även se till vad det i texterna 
inte talas om. Genom att fokusera på detta har jag kunnat se var gränserna går för de olika 
diskurserna, vilka handlingar som inom en diskurs inte tillåts. Här har det framför allt handlat om 
att de hur det inom de olika diskurserna har varit en tystnad kring vissa subjektspositioner. Inom 
den individfokuserade diskursen är det framför allt positioner inom skolan som det funnits en 
tystnad kring, medan det inom den konstextfokuserade diskursen istället varit en tystnad kring 
barnen och föräldrarna.  

5.3. Reflexivitet 
Att använda sig av det socialkonstruktionistiska perspektivet som teoretisk grund för sin studie 
innebär att i samma stund som jag genomför och författar den är jag även en del av den språkliga 
konstruktionen av vår verklighet. Det innebär att jag, här och nu, i allra högsta grad utför en 
handling inom diskursen om mobbning, och att jag utifrån detta inte kan inta en plats utanför 
diskursen. Det innebär också att jag ofrånkomligen intar ett specifikt perspektiv när jag analyserar 
mitt material, vilket gör att jag varken kan eller har för avsikt att komma fram till och presentera 
några objektiva kunskaper kring i detta fall mobbning. Istället handlar det om att de resultat jag 
kommer fram till och den kunskap som förmedlas är beroende av min egen förförståelse kring 
ämnet. I relation till detta vill jag lyfta fram att jag med mig in i denna studie hade en relativt hög 
nivå av kunskaper inom ämnet mobbning. Det är ett ämne som under många år intresserat mig på 
ett privat plan, och det är ett ämne som jag dessutom har kommit i kontakt med genom mina egna 
studier. Jag själv, och de uppfattningar jag har om mobbning, är därmed en produkt av de 
kunskaper som förmedlats inom mobbningsdiskursen under de senaste åren. 
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 I och med denna studie är jag alltså på samma gång både en skapare och produkt av den sociala 
verkligheten i allmänhet och diskursen om mobbning i synnerhet. De konstruktioner av 
verkligheten som denna studie ligger bakom handlar således om en av många flera möjliga 
konstruktioner (Winther & Jørgensen, 2000, ss. 111-112).   
 Med denna bakgrund blir det aktuellt att lyfta fram begreppet reflexivitet. Ett begrepp som syftar 
till vikten av att som genomförare och författare till en vetenskaplig studie vara medveten om sin 
egen roll och funktion i detta konstruktionsarbete. Dessutom handlar det om att förhålla sig till 
detta faktum på ett konkret och praktiskt sätt, och att se till vilka konsekvenser och effekter detta 
får för de resultat jag kommer fram till. Larsson (1994, ss. 165-168) ställer reflexiviteten i relation 
till kvalitet och talar om en perspektivmedvetenhet. Utgångspunkten är antagandet om att all 
kunskap är relativ och att alla verklighetsbeskrivningar görs utifrån ett specifikt perspektiv. Det 
handlar om att öka den egna studiens transparens och i samma stund trovärdighet, och därmed 
möjliggöra en kritisk läsning och granskning av studien i sig, detta uppnås genom att man: 

[R]eflekterar över sina egna resultat och hur dessa är beroende av forskarens perspektiv, roll och hur 
forskningsprocessen framskred. Det handlar om att post faktum fundera över vad som ligger bakom att 
resultaten ser ut på ett visst sätt (Ibid. s. 167). 

Ett reflexivt förhållningssätt får i sin tur konkreta verkningar för genomförandet och 
presentationen av en studie. I mitt fall har det handlat om en medvetenhet om det 
socialkonstruktionistiska perspektiv som jag representerar, vilket påverkar mitt sätt att se på och 
tolka mitt analysmaterial. Därför har jag inte haft som ambition att kunna förhålla mig neutralt, 
öppet eller objektivt till det jag undersökt. Antagandet om att våra verklighetsbilder endast handlar 
om ett av många flera möjliga sätt att se på verkligheten gäller även för denna studie. Mitt sätt att 
tolka materialet och presentera resultaten kan omöjligt separeras från mig som person, den position 
och det perspektiv jag representerar. I det avslutande diskussionsavsnittet kommer jag återkomma 
till reflexivitet, och då i dess mer praktiska form. Det handlar då om att se till hur jag i praktiken 
har förhållit mig till och använt mig av min reflexivitet. 

5.4. Etik 
Vad man inom den humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningen alltid har att ta ställning till är 
de forskningsetiska principer som i allmänhet handlar om dels ett forskningskrav. Det innebär att 
den forskning som bedrivs skall vara viktig och nödvändig utifrån ett samhällsperspektiv och för 
individerna som på något sätt berörs av forskningen. Därtill skall forskningen vara relevant och 
sträva efter en så hög kvalitet som möjligt. Forskningskravet ställs dock i relation till ett 
individskyddskrav. Detta krav innebär att forskningen inte får ha negativa effekter på de som deltar, 
att de varken får utsättas för fysisk eller psykisk skada, förödmjukelse eller kränkningar 
(Vetenskapsrådet, 2002, s. 5). Då det i min studie har fokuserats på redan färdiga texter har det 
inte funnits några deltagare på det sätt som kan förekomma inom till exempel en hermeneutisk 
intervjustudie eller en etnografistudie med deltagande observation som metod. Även om det finns 
olika författare bakom de texter som stått inför analys har det inte varit av relevans vilka dessa 
författare är. Att som författare publicera sin text är i sin tur en handling som har för syfte att verka 
i en offentlig miljö, och att det i denna offentliga miljö kan tänkas att man snarare uppmuntrar till 
kritisk granskning av de texter som produceras. Det har därför inom ramen för min studie inte 
funnits någon personlig eller känslig, och därmed konfidentiell, information att ta hänsyn till och 
hantera. I linje med detta har det heller inte varit motiverat att informera författarna om 
användandet av deras texter, och därmed heller inte att be om deras samtycke.  
 Nygren (2012, s. 30) betonar den uppgift som forskaren har att identifiera och i de fall det blir 
aktuellt även precisera de etiska problem som man kommer i kontakt med. Överlag handlar det 
om att, utifrån forskningskravet och individskyddskravet, väga eventuella risker gentemot studiens 
nytta för kunskapsutvecklingen inom det område som studeras. Min samlade uppfattning när det 
gäller denna studie innebär att dess nytta väger tyngst, och motiveras av att jag inte har kunnat 
identifiera några risker till skada för de författare vars litteratur jag undersöker. Dock lyfter Nygren 
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(2013, s. 31) fram vikten av att vara medveten om att forskning i många fall handlar om att mer 
eller mindre explicit peka ut och synliggöra specifika samhällsgrupper. Dessa grupper av 
människor, ofta minoriteter, riskerar därmed att utsättas för kategorisering och stereotypisering. I 
mitt fall har jag i linje med detta intagit ett kritiskt och reflexivt förhållningssätt när det gäller 
framför allt konstruktionen och presentationen av subjektspositionerna mobbare och mobboffer. 
 Efter att ha redogjort för de metodologiska aspekterna med denna studie, där jag försökt 
konkretisera hur processen av urval, datainsamling och analys har sett ut, är det nu dags att gå in i 
en presentation och analys av de resultat som jag kommit fram till i min undersökning.  

6. Resultat  
Inom ramen för denna uppsats har det inte funnits utrymme att kunna spåra och identifiera hela 
den komplexa verklighetsbild som konstrueras i det empiriska materialet när det gäller fenomenet 
mobbning. Jag har därför fokuserat på de huvudsakliga drag som litteraturen har haft för att kunna 
se hur den stora diskursen om mobbning har sett ut och hur den eventuellt kan ha tagit nya former 
mellan åren 1973 och 2014. Det är i huvudsak två aspekter som jag kommit att fokusera på och 
som kommer behandlas i detta avsnitt. För det första handlar det om konstruktionen av fenomenet 
mobbning och det tillhörande mobbningsbegreppet. För det andra diskursens makteffekter, i form 
av till exempel vem som görs ansvarig för att mobbningen förekommer och vem som har ansvar 
för att den bekämpas. 
 Vad jag kunnat identifiera i min analys är två tydligt åtskilda diskurser som tagit form under 
denna drygt 45 år långa period som begreppet mobbning varit uppe för diskussion. För det första 
en individfokuserad diskurs, som tagit plats under 1970- 80- och 90-talet. Inom denna diskurs har 
det handlat om att relativt unisont förmedla kunskap om vad mobbning är, och främst har det 
handlat om att se mobbningsproblematiken som ett individfenomen. För det andra en 
kontextfokuserad diskurs, som tar form i början på 2000-talet. Inom denna diskurs börjar man 
utifrån ett kritiskt förhållningssätt problematisera mobbningsbegreppet, genom att belysa 
fenomenet från flera olika perspektiv. Framför allt handlar det om att fokus förflyttas från 
individen till det större sammanhang som mobbningen tar plats inom. 

6.1. Mobbning som en individorienterad problematik 
I detta avsnitt kommer jag visa hur man inom den individfokuserade diskursen, under 1970- 80- 
och 90-talet, har ett huvudsakligt fokus på mobbning som ett individfenomen, på många sätt 
oberoende av det större sammanhang mobbningen tar plats inom. De böcker som kopplas till denna 
diskurs är Hackkycklingar och översittare (Olweus, 1973), Mobbning – gruppvåld bland barn och 
vuxna (Heinemann, 1978), Mobbning i skolan – vad vi vet och vad vi kan göra (Olweus, 1991) 
och Mobbning och våld i verkligheten (Olsson, 1998).8 Inom denna diskurs kan vi se hur man 
lyfter fram personliga egenskaper som grund för att mobbning utvecklas, att det handlar om 
handlingar i form av aggressivitet och att man talar om mobbning som både ett naturgivet 
fenomen, utifrån människans biologiska och sociala behov, men även som ett avvikande fenomen 
genom att göra en distinktion mellan mobbning och andra former av våld.  

6.1.1. Fokus på personliga egenskaper 
Att det är stort fokus på individen märks i hur man talar om de enskilda individernas personliga 
egenskaper hos de olika aktörerna i en mobbningssituation, i form av mobbare, mobboffer och 
medlöpare. I boken Hackkycklingar och översittare från 1973 lyfter man fram vikten av att “ta 
hänsyn till den enskilde individens mera bestående personlighetsutrustning” (s. 23), och att det: 

[...] finns elever med speciella egenskaper och karakteristika, som gör att de under vissa betingelser kan 
bli översittare respektive hackkyckling. Dessa kännetecken kan vara av yttre karaktär [...] Det kan med 
stor sannolikhet också vara fråga om psykologiska och beteendemässiga karakteristika (Ibid. s. 27). 

8 Fortsättningsvis refereras det till endast titlarna. 
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Denna utsaga får till konsekvens en direkt koppling mellan å ena sidan en elevs “speciella 
egenskaper” och å andra sidan de aktuella “betingelser” som individen befinner sig inom. Man 
talar om att dessa kännetecken kan vara av yttre, psykologisk och beteendemässig karaktär. 
Därmed konstrueras mobbningen som en spänning mellan för det första det yttre i form av till 
exempel utseende och klädstil, för det andra det inre i form av individens egenskaper, och till sist 
de beteendemönster som individerna införlivat.   
 Dock är det i huvudsak de inre och beteendemässiga egenskaperna som det fokuseras på inom 
den individfokuserade diskursen. I utsagan nedan, från boken Mobbning i skolan – vad vi vet och 
vad vi kan göra från 1991, delges en bild av de typiska mobboffren: 

[De] är mer ängsliga och osäkra än elever i allmänhet. De är ofta försiktiga, känsliga och tystlåtna. När 
de blir angripna av andra elever, reagerar de vanligen med gråt [...] och genom att dra sig tillbaka. De har 
en negativ värdering av sig själva och sin situation. De känner sig ofta dumma och misslyckade, skamsna 
och oattraktiva (s. 23). 

Kring aspekten av personliga egenskaper talar man här om mobboffren som ängsliga, osäkra och 
känsliga. Beteendemässigt lyfter man fram dem som försiktiga, tystlåtna, tillbakadragna och att de 
vanligtvis reagerar med gråt. När det gäller vilka negativa konsekvenser som kommer av 
mobbningen handlar det här om att känna sig dum, misslyckad, skamsen och oattraktiv. 
Sammantaget framställs en bild av ett mobboffer som bär på en mängd negativa känslor. 
 Även när det gäller den som mobbar är det de inre och beteendemässiga egenskaperna som det 
fokuseras på. Man menar att de har: 

[...] en mer positiv inställning till våld och användning av våldsmedel än genomsnittselever. De präglas 
ofta av impulsivitet och starka behov att dominera andra. Mobbarna ser ut att ha liten medkänsla med 
offer för mobbning. När det gäller självkänsla, har mobbarna en genomsnittlig eller förhållandevis positiv 
värdering av sig själva [...] Om de är pojkar, är de ofta fysiskt starkare än sina kamrater och särskilt 
mobboffren [...] Mobbarna kännetecknas antingen av ovanligt lite ångest och osäkerhet eller så är de 
ungefär genomsnittliga (Ibid. s. 25).  

De inre egenskaper som här lyfts fram när det gäller mobbaren handlar om impulsivitet och låg 
nivå av medkänsla för sitt offer. Därtill att de bär på “ovanligt lite ångest och osäkerhet”, vilket 
kan ställas i relation till en annars vanligt uppfattning om att mobbning är ett uttryck för just 
mobbarens egen osäkerhet. När det gäller det beteendemässiga delges en bild av mobbarna som 
våldsamma utifrån en ”positiv inställning till våld” och dominanta utifrån ett ”starkt behov att 
dominera andra”. Till sist kan vi se hur även de yttre egenskaperna lyfts fram, här i form av fysisk 
styrka. Att ställa den fysiska styrkan i relation till ”särskilt mobboffren” får samtidigt till en 
konstruktion av mobboffren som fysiskt svagare än övriga elever.  
 Till sist kan vi se hur man i boken Mobbning och våld i verkligheten från 1998 sätter fokus på 
medlöparna, och då handlar det om en framställning av dem som fega: 

När jag träffar medlöpare har jag svårare för att spontant tycka om dem. Varför? Därför att medlöparna 
är så fega att det skriker om det. De riskerar ju ingenting i sitt “medlöperi”. Dessutom vågar de inte ta 
ställning. De både vill ha kakan och äta upp den. När översittaren inte är närvarande kan de vara vänliga 
och kamratliga mot offret (s. 24).  

Den feghet som lyfts fram syftar dels till hur de tar skydd bakom översittaren (mobbaren) och 
därmed befinner sig i en mindre riskabel och utsatt position, samt hur de inte vågar ta ställning 
mot mobbningen. Därtill att de negativa sidorna hos medlöparen aktualiseras genom, och därmed 
är beroende av, en ledare i form av en översittare. Här finns en dubbelhet i att å ena sidan tilldela 
dem ett aktörskap genom en förväntning om att de aktivt skall ta avstånd från mobbningen, å andra 
sidan att man fråntar dem deras aktörskap genom att ställa dem i beroendeställning till gruppens 
ledare. Medlöparen pendlar mellan att befinna sig i och utanför situationer av mobbning, och de 
framställs som relativt passiva jämfört med ledaren.   
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6.1.2. Mobbning som aggressivitet 
I linje med det fokus som vi kunnat se finns på individens personliga egenskaper, konstrueras det 
även en stark koppling mellan mobbning och aggressivitet. I boken Mobbning och våld i 
verkligheten från 1998 talar man om ”barnets aggressiva beteende” (s. 27), och i boken 
Hackkycklingar och översittare från 1973 menas att “den enskilde individens förhållande till 
aggression och våld kan antas vara en väsentlig sida av problematiken” (s. 27). I boken Mobbning 
i skolan – vad vi vet och vad vi kan göra från 1991 talas det i sin tur om ett “aggressivt 
reaktionsmönster” (s. 27), och att ”ett utmärkande kännetecken för mobbarna är deras aggressivitet 
mot kamrater - det är närmast inbyggt i definitionen av en mobbare. Men de är också ofta 
aggressiva mot vuxna, både lärare och föräldrar” (s. 25). Den samlade bilden av utsagorna ovan är 
den direkta koppling som görs mellan mobbning och aggressivitet, att aggressiviteten är en del av 
”definitionen av en mobbare”. Därtill att det handlar om ett allmänt ”reaktionsmönster” och 
”förhållande till aggression och våld”, istället för enstaka och tillfälliga aggressiva känslouttryck. 
 I utsagan nedan från boken Hackkycklingar och översittare från 1973 delges en mer utvecklad 
bild av den aggressivitet som mobboffret är utsatt för, då det handlar om att ha blivit: 

[...] utsatt för andras aggression, dvs. att pojkar eller eventuellt flickor från den egna klassen eller kanske 
från andra klasser ofta bråkar och slåss med eller retar och hånar honom [...] Det bör observeras att 
hackkycklingen [...] är utsatt för aktiv aggression i en eller annan form från andra elever, inte bara föremål 
för likgiltighet, impopularitet eller andra, mer passiva uttryck för ogillande (ss. 53-54). 

Här talar man om en “aktiv aggression” som tar sig uttryck i antingen direkt fysisk form genom 
att bråka och slåss, eller verbalt genom att reta och håna. Därmed konstrueras mobbning som en 
aktiv handling med syfte att på något sätt skada sitt offer fysiskt eller psykiskt. Därtill att 
mobboffret varit utsatt för denna aggressivitet ”under ganska lång tid”, vilket förstärker bilden av 
att det handlar om en grundläggande och därmed ihållande aggressivitet hos mobbaren. 
 I boken Mobbning – gruppvåld bland barn och vuxna från 1978 talas det om aggressivitet 
utifrån ett perspektiv av mobbning som ett gruppfenomen. Man menar där att ”gruppens eller 
kollektivets arbetsro har av något skäl råkat ur balans till följd av aggressiva störningar, som utgår 
från eller centreras kring en viss enskild människa” (s. 10). Vad som här framställs är en bild av 
att det i grunden av en grupps obalans finns ”aggressiva störningar” och att denna aggressivitet 
riktas både mot och från gruppen.  

6.1.3. Ett naturgivet eller avvikande fenomen? 
Till sist ska vi i detta avsnitt beröra hur det inom den individfokuserade diskursen har funnits en 
dualitet när det gäller konstruktionen av mobbning. Å ena sidan att man under framför allt 1970-
talet framställer mobbning som ett naturgivet fenomen, å andra sidan att man under 1990-talet 
istället har som ambition att framställa det som ett avvikande fenomen. 
 När det gäller konstruktionen av mobbning som ett naturgivet fenomen kan vi se hur man i 
boken Hackkycklingar och översittare från 1973, med hänvisning till djurens värld, lyfter fram 
den hackordning som finns mellan höns: 

Beteckningen hackkyckling och det tillhörande begreppet hackordning har varit ganska länge i bruk inom 
djurpsykologin [...] Med termen hackordning [...] åsyftas att det i en hönsgård finns en ganska bestämd 
rangordning mellan hönorna och att den innebär ett slags dominans- underkastelseförhållande: alla hackar 
inte på alla utan för varje kombination av två hönor är det den ena, som hackar, och den andra, som blir 
hackad (s. 19). 

Att ställa människors beteende, och mer specifikt handlingar i form av mobbning, i relation till 
djurvärlden får till konsekvens en konstruktion av mobbning som ett mer eller mindre naturgivet 
fenomen, utifrån människans biologiska förutsättningar och behov. Detta eftersom vi ofta har en 
bild av djuren som mer styrda av instinkter och behov, till skillnad från människan som annars 
gärna tillskrivs en högre förmåga av aktivt aktörskap. Det konstrueras en bild av att det finns en 
hackordning även mellan människor, där det i en relation mellan två personer alltid uppstår en 
situation där den ena hackar på den andra. Kopplingen mellan djuret och människan förstärks 
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ytterligare av att man till och från inom denna diskurs talar om mobboffret som just 
”hackkyckling”. Det är ett begrepp som vi kunnat se dessutom återfinns i bokens titel.   
 I boken Mobbning – gruppvåld bland barn och vuxna från 1978 lyfter man fram att ”Mobbning 
är i hög grad ett spel om att bli accepterad [och] [u]tan detta grundläggande behov, att få vara 
tillsammans med andra, skulle mobbleken hos barn knappast förekomma” (s. 19). Att få vara 
accepterad konstrueras här som ett för människan “grundläggande behov”. Det gör att även 
mobbning i förlängningen konstrueras som ett naturgivet, och därmed nödvändigt, uttryck för barn 
och ungdomar att ta till i deras sociala tillvaro, med en slutsats om att utan detta grundläggande 
behov skulle mobbningen “knappast förekomma”. De naturgivna aspekterna av mobbningen 
förstärks ytterligare av att tala om mobbningen som en “lek”, vilket ställer handlingar i form av 
mobbning i relation till barnen och ungdomarnas behov av just leken.  
 I utsagan nedan från samma bok ställs fenomenet mobbning i relation till människans 
naturgivna behov av gemenskap. Dock finns det här en ambition att framställa mobbningen som i 
samma stund ett avvikande beteende: 

Mobbning är inte en nödvändig ingrediens i människans natur. Den är emellertid obestridligen ett 
beteenden som normalt förekommer i det mänskliga beteenderegistret. Den utgör ett svar på 
gemenskapsbehovet [...] Vi mobbar också när vi äntligen nått en gemenskap och av någon anledning får 
för oss att den hotas. Är gemenskapen fast och stabil fyller den ett behov som uppenbart är en del av den 
“mänskliga naturen” (Ibid. ss. 181-182). 

Även om det i denna utsaga fastställs att mobbning inte är en del av människans natur, och därmed 
ett avvikande beteende, framställs mobbning ändå som ett normalt förekommande beteende för 
människan. Och att de uttryck som mobbningen kan ta har grund i ett “gemenskapsbehov”. 
Handlingar i form av mobbning framställs därmed som i praktiken nödvändiga för människan att 
använda sig av för att bevara känslan av ”en gemenskap”. Genom att tala om mobbning utifrån 
människans behov av grupptillhörighet, ställer man mobboffret i relation till den grupp som hen 
önskar tillhöra, men av någon anledning hålls utanför. Denna utsaga visar på ett tydligt sätt 
dualiteten mellan att se på mobbning som ett naturgivet eller avvikande fenomen. 
 Inom den individfokuserade diskursen talas det ofta om mobbning som synonymt med att till 
exempel bråka eller slåss. Dock kan vi se hur man också lyfter fram mobbning som ett avvikande 
beteende, genom att framställa en distinktion mellan mobbning och mer vanligt och naturligt 
förekommande slagsmål. I boken Mobbning och våld i verkligheten från 1998 aktualiseras detta 
genom att lyfta fram den obalans som finns kring styrka och makt när det gäller mobbning: 

Det är viktigt att skilja på mobbning och slagsmål. Ett slagsmål där barn prövar sina krafter mot varandra 
och båda två tror sig vara lika starka är inte mobbning [...] Mobbning utvecklas ur en maktsituation som 
är i obalans, då plågaren får makt och kontroll över sitt offer (s. 18). 

Ett slagsmål framställs här som en situation där man “prövar sina krafter” och “tror sig vara lika 
starka”, medan det i en situation av mobbning finns en översittare som både har “makt och 
kontroll” över sitt offer. Det underläge som mobboffret befinner sig i är därmed inte ett resultat av 
mobbningen utan en förutsättning för att det över huvud taget skall handla om mobbning. Att tala 
om att mobbning ”utvecklas ur en maktsituation” får till konsekvens en konstruktion av mobbning 
som därmed avviker från en annars mer normal och balanserad situation.  
 Att det handlar om obalans i styrkeförhållande mellan mobbare och mobboffer lyfts fram även 
i boken Mobbning i skolan – vad vi vet och vad vi kan göra från 1991: 

Det bör understrykas att vi inte brukar (eller bör) kalla det mobbning när två (fysiskt eller psykiskt) 
ungefär lika starka personer grälar eller slåss. För att vi ska tala om mobbning bör det vara en viss obalans 
i styrkeförhållandet: den som blir utsatt, har inte så lätt att försvara sig och är ofta lite hjälplös gentemot 
den eller dem som angriper (s. 5).  

Här görs det en distinktion mellan mobbning och ”gräla eller slåss”, där ett offer för mobbning 
framställs som att redan på förhand befinna sig i ett underläge. Ett underläge utifrån vilket 
mobboffret är både försvarslöst och hjälplöst. Med ovan utsagor kring aggressivitet i minnet kan 
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vi utifrån detta se hur mobbning konstrueras som en form av aktivt och aggressivt överfall istället 
för en jämbördig konflikt, vilket ligger i linje med att se på mobbning som ett avvikande beteende.  
 I samma bok lyfter man fram de avvikande kännetecken som utvecklas hos den enskilda 
individen inom en grupp. Man talar då om att det sker ett ”försvagande av hämningar mot eller 
kontrollen av aggressiva tendenser”, därtill en ”minskad känsla av individuellt ansvar” och till sist 
”en gradvis ändring i medelevernas syn på mobboffret” (Ibid. s. 33). Vad det därmed handlar om 
är att grupptillhörigheten utvecklar och förstärker ett för individen avvikande förhållningssätt till 
aggressivitet och ansvar. Och att det skapas en kollektiv och avvikande föreställning om vem 
mobboffret är. 

6.2. Makteffekter inom den individfokuserade diskursen 
Efter att ha visat på den framställning som i litteraturen görs av mobbning som ett fenomen med 
koppling till aspekter av personliga egenskaper, aggressivitet, maktobalans och naturgivna behov, 
ska vi nu gå in på de makteffekter som kommer av denna konstruktion. Här kommer vi se hur det 
finns en ambition att lyfta fram flera olika aktörer som på något sätt är involverade i situationer 
av mobbning, aktörer i form av till exempel lärare, rektor, förälder, mobbare och mobboffer. Dock 
är det framför allt subjektspositionen förälder som hamnar i fokus, då man utifrån diskussion om 
mobbning som grund i personliga egenskaper och aggressivitet lyfter fram vikten av uppfostran. 

6.2.1. Flera olika aktörer 
På olika håll i litteraturen lyfter man fram vilka olika aktörer som är delaktiga i den sociala tillvaron 
i skolan, och som därmed har ett ansvar när det gäller att skapa sunda relationer mellan elever och 
vuxna och mellan eleverna själva. I centrum återfinns ett övergripande förhållningssätt om att 
kunna förebygga mobbning och att åtgärda den när den ändå uppstår. I utsagan nedan, hämtad från 
boken Mobbning och våld i verkligheten från 1998 är det barnen, föräldrarna och skolpersonalen 
som hamnar i fokus i en diskussion om olika antimobbningsprogram: 

Målsättningen är att barnen själva ska ta ansvar, men [...] föräldrar, skolpersonal och barn [måste] 
samarbeta och stödja varandra [...] Tillsammans ska man kunna ta sig an problemen och lösa dem medan 
de är hanterliga. Det är också viktigt att både mobbare och mobbningsoffer får hjälp (s. 48).  

Subjektspositionerna barn, förälder och skolpersonal tilldelas här alla ett ansvar när det gäller 
arbetet mot mobbning. Man lyfter fram vikten av att få till ett väl fungerande samarbete mellan 
dem. Målsättningen är dock att ”barnen själva ska ta ansvar” för den situation de befinner sig i.  
 Utifrån samma diskussion om antimobbningsprogram uppmanas barnen utanför en 
mobbningssituation att “säg[a] ifrån när någon mobbas”, att “stötta och hjälp de[n] som blir 
mobbad” och att “tala om för någon vuxen om någon är mobbad” (Ibid. s. 49). Barnen förväntas 
därmed ta ett aktivt ställningstagande emot den som mobbar genom att säga ifrån, och att ta 
mobboffrets parti genom att hjälpa denne. Det barn som utsätts för mobbning uppmanas i sin tur 
att “berätta för någon vuxen i skolan”, “försök[a] att säga ifrån” och “prata med [sina] kompisar” 
(Ibid. s. 49). Utifrån att befinna sig i en position av mobboffer förväntas man därmed berätta för 
omgivningen att man är utsatt för mobbning. Det är en konstruktion som får till konsekvens en 
framställning av en skola, med tillhörande personal, som har svårt att se den mobbning som 
förekommer, och att arbetet mot mobbning därför är beroende av barnens förmåga och mod att 
delge de vuxna med information om deras sociala tillvaro. Att mobboffret på detta sätt hamnar i 
fokus även när det gäller arbetet mot mobbning blir intressant då vi i flera av utsagorna ovan har 
kunnat se hur man konstruerar hur mobboffret i relation till mobbaren befinner sig i en underlägsen 
och därmed försvarslös position. En position vars handlingsutrymme därmed är begränsat. 
Föräldrarna uppmanas i sin tur att “engagera [sig] i [sina] barn”, att “lär barnen att visa 
medmänsklighet” och att vara ”ett föredöme” (Ibid. s. 50). Subjektspositionen förälder tilldelas 
därmed en central roll när det gäller det mer förebyggande arbetet. De förväntas engagera sig i sina 
barn, visa medmänsklighet och rent allmänt vara ett föredöme, genom att leva efter och föra över 
sunda värderingar till barnen. Till sist kan vi se hur skolpersonal, här i form av rektor och lärare, 
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uppmanas att vara “uppmärksam[ma] och våga ingripa”, att “bry sig om hur [sina] elever mår” 
och att vara “ute på rasterna” (Ibid. s. 49). Genom att befinna sig i en position i form av 
skolpersonal förväntas man därmed att ingripa i de situationer som mobbning uppstår, och att mer 
allmänt ha ett omvårdande förhållningssätt till eleverna genom att ”bry sig om” dem. Därtill 
konstrueras en bild av att eleverna inte själva kan skapa en fungerande social tillvaro utan befinner 
sig i beroendeställning till skolpersonalens övervakande, till exempel på rasterna. Därmed 
förstärks bilden av mobbning som ett till viss del naturgivet fenomen, att om barnen och 
ungdomarnas sociala tillvaro inte kontrolleras kommer mobbning att uppstå.  
 I boken Hackkycklingar och översittare från 1973 diskuteras det åtgärdande arbetet mot 
mobbning, och då handlar det om att: 

[…] ett klart avståndstagande från upprepad fysisk och psykisk misshandel måste markeras […] från flera 
olika håll: från skolmyndigheterna – att fysisk och psykisk misshandel inte tolereras i skolan; från lärarna 
– klara uttalanden och därjämte aktivt ingripande i situationer, där det förekommer eller kan misstänkas 
förekomma; från kamraterna – också ingripande samt skydd av hackkycklingen; från föräldrarna till 
översittaren – kanske genom allvarliga samtal, men inte genom fysisk bestraffning (ss. 221-222).  

Även här är det positionerna barn, förälder och skolpersonal som aktualiseras i diskussion om vilka 
som har ett ansvar när det gäller arbetet mot mobbning. Vad som dock tillkommer är en 
konstruktion av att fenomenet mobbning även berör de på en högre samhällelig och politisk nivå, 
i form av skolmyndigheten. För alla positioner handlar det om att ta och markera ett avstånd från 
fysisk och psykisk misshandel.  

6.2.2. Subjektspositionen “förälder” 
Som vi kunnat se här ovan lyfts det fram flera olika subjektspositioner som tilldelas ett ansvar när 
det gäller den sociala tillvaron i skolan. Dock är det föräldrarna som görs huvudansvariga, och i 
huvudsak handlar det om föräldrarnas ansvar med att uppfostra sina barn. I Skolöverstyrelsens 
Läroplan för grundskolan från 1969 (Lgr 69) lyfter man i relation till detta fram att ”även under 
barnets år i skolan har hemmet det primära och huvudsakliga ansvaret för dess fostran och vård” 
(s. 11). Därmed framställs den grund som mobbningsdiskursen står på i sin begynnelse, vilket i 
sin tur kan förklara det fokus som inom den individfokuserade diskursen finns på 
föräldrapositionen.  
 I boken Mobbning – gruppvåld bland barn och vuxna från 1978 talar man i relation till detta 
om att: 

En del människor, som vi brukar beteckna som fridsamma, har en mycket hög tröskel att överskrida innan 
deras känslor tar sig uttryck i exempelvis aggressiva handlingar. Andra har det vi kallar en “kort stubin”. 
Dessa individuellt så olika spärrar har uppkommit genom personlig läggning, men kanske framför allt 
genom träning till behärskning av de egna impulserna. Vi brukar kalla den sortens träning för uppfostran 
(s. 75). 

Här framställs en bild av uppfostran som “den sortens träning” utifrån vilken individen lär sig att 
sätta upp ”spärrar” och behärska sina ”egna impulser”. Arbetet med att förebygga mobbning 
handlar utifrån föräldrarnas position därmed om att bryta den naturgivenhet som barnen har när 
det gäller att utveckla osunda känslor med tillhörande negativa känslouttryck. 
 I boken Mobbning i skolan – vad vi vet och vad vi kan göra från 1991 förs en diskussion om 
vilka uppväxtförhållanden som skapar aggressiva barn. Och i relation till detta lyfter man fram en 
rad olika negativa faktorer för uppfostran som leder till att barnen utvecklar sin aggressivitet: 

För det första spelar föräldrarnas [...] emotionella grundinställning till pojken en roll [...] [B]rist på värme 
och engagemang ökar risken att pojken ska bli aggressiv och fientlig mot sin omgivning. En annan viktig 
faktor är i vilken utsträckning den huvudsakliga vårdaren har varit eftergiven och tillåtit ett för aggressivt 
beteende från barnets sida. [...] En tredje faktor [...] är föräldrarnas användning av s.k. maktorienterade 
uppfostringsmetoder som fysisk bestraffning (“stryk”) och våldsamma känsloutbrott [...] Det är alltså 
viktigt att markera klara gränser och ha vissa fasta regler för barnets beteende, men det bör inte göras med 
stryk och liknande metoder (s. 30).   
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Subjektspositionen förälder konstrueras här som ansvarig för de situationer då barnet utvecklar sin 
aggressivitet, som i sin tur kan tänkas ta sig uttryck i handlingar i form av mobbning. Den position 
som skapas för föräldrarna innehåller både rättigheter och skyldigheter när det gäller barnets 
uppfostran. Rättigheter utifrån sin överordnade position till att uppfostra och därmed forma barnen 
till goda medborgare, men samtidigt en skyldighet att faktiskt genomföra detta arbete. 
Konstruktionen säger samtidigt något om vem “den goda föräldern” är och vilka handlingar som 
skapar den goda föräldern. Det handlar då om handlingar i form av värme och engagemang, att 
inte tillåta, och sätta gränser för, aggressivt beteende och att inte låta maktobalansen mellan 
förälder och barn tas uttryck i fysiska våldshandlingar.  
 Vad som kan tänkas ligga till grund för det fokus som hamnar på föräldrarna, och deras 
uppfostran av sina barn, är en syn på handlingar i form av mobbning som ett antisocialt beteende. 
Man talar om mobbning som “de ungas antisociala beteende” (Hackkycklingar och översittare, 
1973, s. 219) och ställer det i relation till “andra antisociala beteenden” (Mobbning och våld i 
verkligheten, 1998, s. 31) och “[a]ndra typer av disciplinproblem” (Mobbning i skolan – vad vi 
vet och vad vi kan göra, 1991, s. 59). Vad det därmed handlar om är att “åtgärder för att avhjälpa 
hackkyckling- eller mobbningsproblematik i väsentlig utsträckning måste gå ut på att modifiera 
översittarnas reaktioner och beteenden” (Hackkycklingar och översittare, 1973, s. 214). Eftersom 
det är föräldrarna som under denna period tilldelas det huvudsakliga ansvaret för formandet av 
sina barn, förstärker dessa utsagor att orsaksförklaringarna till varför mobbning uppstår går att 
finna i att föräldrarna har misslyckats med denna uppfostran.  
 Samtidigt kan vi se hur man framställer den relation som föräldrarna har till skolan, då man i 
boken Hackkycklingar och översittare från 1973 talar om att det behövs en gemensam och 
övergripande ”ökad social kontroll” (s. 219), där “de vuxna måste mer aktivt engagera sig och 
delta i barnens och ungdomarnas liv” (s. 226). Detta fokus återfinns även inom läroplaner under 
denna period. I Lgr 69 talar man om vikten av att skolan behöver en ”god kännedom om elevens 
situation i dess helhet” och att skolan därför bör hålla sig ”orienterad som elevens hemmiljö och 
föräldrarna bör få tillfälle att ta del i skolans arbete” (s. 11). Samtidigt som vi har kunnat se hur 
det konstrueras en bild där föräldrarna uppmanas ta ansvar för deras barns uppfostran, framställs 
att det även behövs en överblickande kontroll från skolans sida att detta efterföljs.  
 Relationen mellan förälder och skola lyfts fram även i 1980 års läroplan för grundskolan, Mål 
och riktlinjer för grundskolan (Lgr 80). Där menar man att: 

I samarbete med hemmen har skolan ett medansvar för att barnen utvecklas till demokratiska och 
ansvarstagande människor. De vuxna i skolan skall stödja föräldrarna i deras uppgift att fostra [...] Det 
har stor betydelse att även föräldrarna accepterar och söker främja demokratins principer och regelsystem. 
Därigenom kan barn och ungdomar få uppleva att hemmet och skolan är delar av samma omvärld (s. 19).  

Här framställs det en bild av att hemmet och skolan ännu inte har en gemensam syn på vilken 
värdegrund som skall ligga till grund för barnens uppfostran. Skolan antas ha anammat en god 
värdegrund men att det nu är viktigt att ”även föräldrarna accepterar och söker främja demokratins 
principer”.  

6.3. Mobbning som en komplex problematik 
Under 2000-talet kan man se hur den övergripande mobbningsdiskursen tar nya former. Det som 
utvecklas är en kontextfokuserad diskurs, där man utifrån ett kritiskt förhållningssätt söker 
problematisera mobbningsbegreppet genom att belysa det från ett mångperspektivistiskt 
förhållningssätt. Framför allt handlar det om att inkludera ett perspektiv där man tar hänsyn till 
det större sammanhang som mobbning uppstår i. Det är ett fokus som får till konsekvens att skolan 
som social miljö och organisation nu får en allt mer central roll i mobbningsdiskursen. Vi kommer 
även se hur man lyfter fram nya former av mobbning, och här handlar det om de former av 
mobbning som tar plats inom en kamratkultur, och den nätmobbning som uppkommit i och med 
den tekniska utveckling som skett inom mobiltelefoni och internet. De böcker som kopplas till den 
kontextfokuserade diskursen är Utstött – en bok om mobbning (Thors, 2007), Mobbning – en social 
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konstruktion? (Frånberg & Wrethander, 2011) och Att förebygga mobbning i skolan (Ellmin, 
2014).9  

6.3.1. Ett mångperspektivistiskt förhållningssätt 
Det är i antologin Utsatt – en bok om mobbning från 2007 som vi först kan identifiera den ambition 
som finns att utifrån ett kritiskt och mångperspektivistiskt förhållningssätt belysa 
mobbningsproblematiken. Genom att presentera sina texter i form av en antologi lyfter man aktivt 
fram olika experter och forskare, och därmed olika sätt att se på och konstruera fenomenet 
mobbning och det tillhörande mobbningsbegreppet. Ambitionen att lyfta fram flera olika 
perspektiv syns även i de enskilda texterna i sig. I en av utsagorna menas att det finns: 

[...] många olika förklaringar till varför mobbning uppstår [...] Detta faktum tyder på att mobbning inte är 
ett enhetligt fenomen med en generell förklaring: de olika förklaringarna går dessutom in i varandra. Även 
om mobbningen till synes yttrar sig på ett likartat sätt kan förklaringarna i enskilda fall vara helt olika (s. 
55).  

Det som görs i denna utsaga är en framställning av mobbning som ett icke ”enhetligt fenomen”, 
utifrån att det finns ”många olika förklaringar” till mobbning och att vi därför inte kan hitta fram 
till en “generell förklaring”. Denna konstruktion av mobbning kan då ställas i relation till hur man 
inom den individfokuserade diskursen relativt enhälligt konstruerade mobbning som ett 
individproblem utifrån enskilda personliga egenskaper och beteendemönster.  
 I boken Mobbning – en social konstruktion? från 2011 talar man om behovet av att “skapa en 
mångfasetterad bild av och en nyanserad förklaring till denna komplexa företeelse” (s. 16), och att 
det krävs ”en heltäckande förklaring till vilka mekanismer som döljer sig bakom” (s. 53). Den 
mångperspektivistiska fokuseringen skall därmed fylla en funktion i att kunna se till mobbningen 
som det komplexa fenomen det är, och de olika mekanismer som ger upphov till mobbningen.  
 I boken Att förebygga mobbning från 2014 talar man i relation till den mångperspektivistiska 
ambitionen om hur de perspektiv som vi kan belysa mobbningsproblematiken utifrån samverkar: 

Inget perspektiv kan betraktas som allena saliggörande, då de överlappar varandra. Skolans miljö är ett 
sammanflätat, interaktivt system, och vad som händer människor emellan i klassrum, personalrum, 
korridorer, uppehållsrum, matsal och på skolgården påverkar varandra […] [P]erspektiven [tjänar] som 
underlag för analys av konkreta, verkliga situationer. Det handlar om att väga samman de olika 
perspektiven och försök[a] att klara av denna balansakt (ss. 21-22).  

Utöver den konstruktion som i ovan utsagor gjorts av mobbning som ett fenomen som kan förstås 
utifrån flera olika perspektiv, talar man i denna utsaga även om att det handlar om att belysa 
problematiken utifrån många olika perspektiv samtidigt. Därmed framställs en bild av att det i en 
specifik mobbningssituation finns flera olika orsaksförklaringar.  
 Att man inom den kontextfokuserade diskursen talar om vikten av att belysa problematiken från 
många olika perspektiv kan ses som en kommentar till den individfokuserade diskursen. Det 
handlar dock inte om att helt avfärda tidigare uppfattningar om mobbning, då man fortfarande i 
viss mån talar om att orsaker går att finna hos offret eller mobbarna. Vad som dock särskiljer de 
två diskurserna åt är att den huvudsakliga fokuseringen nu förflyttas från den enskilda individen 
till skolan som social miljö och organisation. 

6.3.2. Skolan som social miljö och organisation 
Det fokus som finns på att belysa mobbningsproblematiken från nya perspektiv innebär till största 
del att se på mobbning utifrån ett större och mer övergripande perspektiv. Det får i sin tur till 
konsekvens att skolan som social miljö och organisation hamnar i fokus på ett sätt som den inte 
gjort tidigare. I boken Mobbning – en social konstruktion? från 2011 talar man om behovet av att 
“undersöka den komplexa verklighet som mobbning faktiskt är en del i” (s. 16) och att “situationer 
där mobbning uppstår inte är oberoende av den omgivning och de sammanhang som de sker i” (s. 

9 Fortsättningsvis refereras det till endast titlarna. 
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61). En mobbningssituation tar därmed del i en större komplex verklighet, och kan således inte 
uppstå oberoende av dess omgivning och det större sammanhanget.  
 I boken Utstött – en bok om mobbning från 2007 lyfter man fram de negativa kännetecken som 
finns kring skolan som organisation, med fokus på vikten av ett gott ledarskap och en god 
värdegrund: 

En skolmiljö som kännetecknas av bristande ledarskap och med oklar värdegrund är naturligtvis ingen 
bra miljö för elever med hög aggressivitet och för sådana med bristande självförtroende (s. 55).  

Även om man här talar om “elever med hög aggressivitet” och "bristande självförtroende”, utsagor 
som känns igen från den individualpsykologiska diskursen, sätts detta i relation till en skola vars 
organisation kännetecknas av “bristande ledarskap” och “oklar värdegrund”. Därmed aktualiseras 
frågan om vilka organisatoriska förutsättningar som eleverna befinner sig inom i skolan. Dock kan 
vi se att synen på mobbning som ett uttryck för aggressivitet till viss del hänger kvar även inom 
den kontextfokuserade diskursen. 
 I boken Att förebygga mobbning i skolan från 2014 intas en liknande hållning och tidigt i boken 
sätts fokus på skolan som organisation. Här handlar det om en skola som brister både när det gäller 
den egna organisationen, men också när det gäller relationen till eleverna: 

Alltför många elever har alltför svaga resultat i skolan. Det är för stora skillnader mellan elever med olika 
social bakgrund [...] Skolan har för otydliga mål och för bristfällig utvärdering. Det är för lite individuellt 
bemötande och stöd och för lite variation i metodval. Alla skolor ger inte alla barn och ungdomar goda 
villkor för att utnyttja sin kapacitet till fullo (s. 18).  

Här konstrueras en bild av en skola som misslyckats med att tillgodose en god skola även för de 
elever med en mer problematisk social bakgrund. Därtill att det inom skolan är för “otydliga mål”, 
att det finns “för lite individuellt bemötande” och att skolan inte kan erbjuda eleverna “goda 
villkor”. Konsekvensen blir att mycket av det ansvar som i den individfokuserade diskursen lades 
på föräldrarna i form av uppfostran nu istället fördelas till skolan som organisation och de 
förutsättningar för en sund social tillvaro som eleverna ställs inför. 

6.3.3. Kamratkulturen 
Inom den kontextfokuserade diskursen aktualiseras även en diskussion om elevernas kamratkultur, 
inom vilken det handlar om ett ständigt förekommande socialt relationsarbete som tas uttryck i 
handlingar i form av inneslutning och uteslutning. Detta kan till viss del ställas i relation till hur 
man inom den individfokuserade diskursen talade om behovet av grupptillhörighet, dock sker det 
under 2000-talet en tydlig förskjutning kring utifrån vilket perspektiv man talar om socialiteten. 
Tidigare handlade det om en form av naturgiven socialitet baserad på människans inre behov av 
att accepteras av gruppen, och i linje med detta ställdes den enskilda individen i relation till den 
större gruppen. Nu handlar det istället om en naturlig socialitet, vilken syftar till det naturligt 
förekommande sociala relationsarbetet mellan barn och ungdomar i skolan. Här handlar det i sin 
tur om ett mer komplicerat och ständigt pågående relationsarbete. I boken Mobbning – en social 
konstruktion? från 2011 delges en mer nyanserad bild av vad detta relationsarbete inom 
kamratkulturen handlar om: 

Kamratkulturer kan beskrivas som barns gemensamma och pågående arbete med att ordna och kontrollera 
sin tillvaro [...] I avgränsade sammanhang som till exempel inom institutioner och i nära samspel med 
varandra skapar barn flera lokala kamratkulturer. Dessa kännetecknas av en strävan efter att skapa 
samhörighet och gemenskap mellan medlemmarna som deltar. I det arbetet blir sortering och social 
differentiering av människor nödvändiga inslag (s. 14).  

Vad det alltså handlar om är att “ordna och kontrollera sin tillvaro” i skolan, med syfte att skapa 
“samhörighet och gemenskap”, och utsagan hamnar i en slutsats om att de negativa handlingar 
som är en del utav detta relationsarbete är “nödvändiga inslag”. I boken Utstött – en bok om 
mobbning från 2007 är man inne på samma linje och menar att “inneslutning och uteslutning har 
kommit att framstå som centrala inslag i detta ständigt pågående arbete” (s. 109). Att tala om både 
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inneslutning och uteslutning får till konsekvens en konstruktion av de två handlingarna som 
beroende och därmed effekt av varandra. I utsagan nedan ges en mer ingående bild kring detta när 
man lyfter fram två aspekter av de uteslutande handlingarna: 

Den ena [aspekten] handlar om att uteslutande handlingar på ett eller annat sätt alltid är knutna till 
inneslutande handlingar. Uteslutning förekommer inte som isolerade företeelser. Den andra aspekten 
berör [...] uteslutande handlingar [...] i två olika former. Antingen [...] som ett mer eller mindre tillfälligt 
inslag i relationsarbetets och relationsprojektets dynamik eller också som en i kamratkulturen etablerad 
och permanent uteslutning av vissa barn (Ibid. s. 111). 

Här menas att de uteslutande handlingarna “alltid är knutna till inneslutande handlingar”, vilket 
konstruerar en bild av att uteslutning är en konsekvens av inneslutning, istället för en isolerad 
handling med syfte att åsamka offret skada. Eleverna använder således varandra som resurser för 
att skapa känslor av gemenskap, och indirekt är det någon som utesluts ur denna gemenskap. Detta 
aktualiserar frågor kring i vilken utsträckning eleverna är medvetna om de negativa 
konsekvenserna av deras relationsarbete? Och i förlängningen, vilket ansvar som därmed kan 
läggas på eleverna själva? Sammantaget fråntas subjektet sitt aktörskap och ses snarare som 
fångade i ett naturligt förekommande och nödvändigt relationsarbete. 
 Vad man därtill för in är en diskussion om att dessa former av mobbning ligger nära till hands 
att ignoreras, utifrån den syn som finns på hur barn och ungdomar hanterar sina sociala relationer. 
Man talar då om ”banal mobbning”, vilket handlar om de former av mobbning som kollektivet 
upplever som naturligt förekommande och därför inte reagerar negativt på. Det framställs att ”om 
det är så att kränkande handlingar understöds av en social samsyn som säger att det som sker är 
normalt och naturligt har vi att göra med banal mobbning” (Utstött – en bok om mobbning, 2007, 
s. 98), och att beteendena upplevs ”så vanliga att de inte uppmärksammas och blir en del av skolans 
vardag (Mobbning – en social konstruktion?, 2011, s. 16).  
 Vad konstruktionen av mobbning som handlingar i form av inneslutning och uteslutning får 
som konsekvens är ett utvidgande av vad mobbning kan vara. Samtidigt som dessa handlingar 
framställs som naturliga vill man komma bort ifrån detta genom att konstruera ett 
mobbningsbegrepp som innefattar även dessa handlingar. Konsekvensen blir att man i princip 
börjar tala om alla former av negativa handlingar som mobbning, och att en nolltolerans mot 
mobbning i samma stund innebär en nolltolerans mot negativa handlingar överhuvud taget.  

6.3.4. Nätmobbning som en ny form av mobbning 
En annan aspekt av mobbningen som det fokuseras på inom den kontextfokuserade diskursen, och 
som därmed breddar synen på vad mobbning kan vara, är nätmobbningen. Diskussionen om 
nätmobbning lyfts fram i alla böcker under denna period, men naturligt nog är det i boken Att 
förebygga mobbning i skolan från 2014 som nätmobbningen får störst utrymme.10 Sammantaget 
handlar det om att lyfta fram nätmobbningen som en ny form av mobbning med kännetecken som 
inte kan appliceras på de mer traditionella formerna av mobbning. Framför allt handlar det om 
aspekter i form av anonymitet och att mobbningen i och med internet och mobiltelefoner inte 
längre är begränsat till skolan och de direkta mötena mellan eleverna.  
 I boken Utstött – en bok om mobbning från 2007, som alltså är den första bok där fenomenet 
nätmobbning diskuteras, menar man att: 

Den digitala kommunikationen förändrar möjligheten att mobba. Den som är utsatt kan inte ens känna sig 
trygg i sitt eget hem [och] så snart datorn är uppkopplad är man åtkomlig. Och med mobiltelefonen är 
man nåbar överallt [...] Den digitala teknik som utvecklats, och som fortsätter att utvecklas, utökar antalet 
sociala rum. Vår inställning är att dessa mötesplatser bäst förstås som komplement och förlängningar till 

10 I boken Att förebygga mobbning i skolan från 2014 behandlas nätmobbningen redan i kapitel tre på sidan 30. Det 
kan jämföras med hur den i boken Utstött – en bok om mobbning från 2007 lyfts fram först i kapitel 11 på sidan 145 
(och då benämns som ”mobbning på den virtuella arenan), och att det i boken Mobbning – en social konstruktion? 
från 2011 endast nämns i förbigående i ett par stycken på sidan 28-29. 
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andra sociala rum och arenor [...] Och som på alla sorters sociala arenor, “verkliga” eller virtuella, sker 
mobbning, trakasserier, hot och andra negativa beteenden (ss. 145-146).  

Här talar man om att nätmobbningen gör att den utsatta eleven “inte ens [kan] känna sig trygg i 
sitt eget hem”. Det åstadkommer en konstruktion av mobbning som ett fenomen som inte längre 
bara kan ställas i relation till den sociala tillvaron i skolan. I och med nätmobbningen finns det nu 
en risk att bli utsatt “överallt”. Det kan vara intressant att även se hur man talar om “möjligheten 
att mobba”, då detta indirekt skapar en bild av att om det finns en möjlighet att mobba, så tar 
barnen och ungdomarna den möjligheten. Denna framställning av mobbning kan därmed spåras 
till hur man inom den individfokuserade diskursen talade om mobbning som en delvis naturgiven 
socialitet.  
 Den framställning som ovan görs av nätmobbning kan sägas till stor del bestå än idag. I boken 
Att förebygga mobbning i skolan från 2014 lyfter man därutöver fram att det är ”lättare att vara 
förövare på nätet, eftersom man kan gömma sig bakom anonymiteten [och] [m]an kan låtsas att 
man är någon annan än den man är för att lura andra” (s. 32). Den anonymitet som möjliggörs 
genom nätmobbning kan ställas i relation till den mer traditionella mobbning där mobbare och 
mobboffer har en mer direkt kontakt med varandra.  
 Dessutom delges en mer nyanserad bild av vilka olika handlingar som nätmobbningen kan ta 
sig uttryck i. Det handlar då om att ”sprida lögner och rykten om offret”, ”lura människor att 
avslöja personlig information”, ”skicka eller vidarebefordra kränkande textmeddelanden”, och att 
”lägga ut kränkande bilder på offret” (Ibid. s. 32). Utifrån dessa utsagor skapas till en bild av att 
nätmobbningen kan överskrida både tid och rum. Den information som sprids på till exempel 
internet kan fortleva en lång tid efter själva handlingen utfördes och den har möjlighet att sprida 
sig till olika sammanhang. 

6.4. Makteffekter inom den kontextfokuserade diskursen 
När det gäller makteffekter inom den kontextfokuserade diskursen kommer vi se hur man lyfter 
fram arbetet mot mobbning som ett lagarbete, där hela skolan, på flera olika nivåer, är en del av 
detta arbete. Dock kommer vi se hur det i jämförelse med den individfokuserade diskursen finns 
en tystnad kring föräldrarna och barnen själva. Istället är det nu subjektspositionerna rektor och 
lärare som hamnar i fokus. Denna omfördelning av makt kan ses som en direkt konsekvens av det 
övergripande fokus som flyttats från mobbning som ett till största delen individproblem, till att se 
det som ett problem beroende av det större sociala och organisatoriska sammanhanget.  

6.4.1. Flera olika nivåer 
Den ambition som fanns inom den individfokuserade diskursen att lyfta fram en rad olika aktörer 
i arbetet mot mobbning, återfinns även under 2000-talet. Dock handlar det nu framför allt om att 
lyfta fram de olika nivåer som arbetet måste ske på. I utsagan nedan hämtad från boken Att 
förebygga mobbning i skolan från 2014 talas det inte explicit om just mobbning, utan istället om 
negativa situationer och händelser i allmänhet. Vad som lyfts fram är att det förebyggande arbetet 
mot dessa negativa situationer och händelser är ett lagarbete: 

En skolverksamhet som vill främja lärande och hälsa uppmärksammar, analyserar och reflekterar också 
kritiskt negativa situationer och händelser. Den har fokus på vad som sker, varför det sker och vad som 
kan göras för att åstadkomma förbättringar. Det förebyggande arbetet är ett lagarbete hela vägen från 
rektor och nedåt och alla på skolan är resurser i det arbetet (s. 198).  

Här finns ett fokus på både “vad som sker” (symptomen) och “varför det sker” (bakomliggande 
orsaker) i arbetet mot i detta fall “negativa situationer och händelser”. Därtill att det förebyggande 
arbetet är ”ett lagarbete hela vägen från rektor och nedåt”, vilket aktualiserar alla de nivåer som 
på ett direkt eller indirekt sätt arbetar inom skolan. Att dessutom tala om att “alla på skolan är 
resurser” skapar en position för alla aktörer inom skolan utifrån vilken man förväntas arbeta aktivt 
i det förebyggande och åtgärdande arbetet mot mobbning. Men även att man utifrån ett 
organisatoriskt perspektiv kan komma att användas som tillgång i detta arbete. 
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 En ambition om att förankra mobbningsproblematiken till alla som på något sätt kommer i 
kontakt med eleverna kan ställas i relation till den under denna period aktuella skollagen 
(2010:800), där man i 5 § lyfter fram att ”Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de 
mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling”. Här menar 
man att det handlar om ett aktivt arbete mot ”alla former av kränkande behandling”, där mobbning 
kan ses som en av de olika former som kränkande behandling kan ta. 
 I boken Att förebygga mobbning i skolan från 2014 förs en diskussion om vilka varningssignaler 
som kan uppmärksammas, och därigenom delges en bild av vilka olika nivåer som samverkar inom 
skolan. Här handlar det om att upptäcka dessa varningssignaler på: 

[…] individnivå i form av skolk, isolering, otrygghet, oro, ångest och svårighet att lära […] på gruppnivå 
i form av stökiga klasser och negativ gruppbildning […] bland lärarna i form av bristande entusiasm och 
arbetsglädje […] på organisationsnivå i form av elevernas dåliga studieresultat och dåliga utbyte av 
undervisningen […] på lärarlagsnivå i form av dåligt fungerande samarbete […] på skolledarnivå med 
hög omsättning på rektorer [och] på skolenhetsnivå: en skola som inte förmår vara en lärande organisation 
(ss. 198-199).  

De olika nivåer som här aktualiseras är individ-, grupp-, lärar-, organisations-, lärarlags-, 
skolledar- och skolenhetsnivå. När det gäller aspekter av makt framställs det därmed en bild av ett 
komplext system där olika positioner befinner sig i beroendeställning till varandra. Dock blir det 
tydligt hur ansvarsfördelningen överlag hamnar på just skolan som organisation, och i skollagens 
10 § (2010:800) delges i relation till detta en bild av den ansvarsfördelning som finns på en skola 
i de fall det uppstår en situation av mobbning eller kränkande behandling:  

En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha 
blivit utsatt för kränkande behandling [...] är skyldig att anmäla detta till [...] rektorn. En [...] rektor som 
får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling [...] är skyldig 
att anmäla detta till huvudmannen. Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring 
de uppgivna kränkningarna och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att 
förhindra kränkande behandling i framtiden.  

De positioner som aktualiseras är lärare (eller annan skolpersonal) och rektor, som i egenskap av 
sina positioner är ”skyldig att anmäla”, och huvudmannen, som i sin tur har skyldighet att 
”skyndsamt utreda omständigheterna” och ”vidta de åtgärder” som krävs för att ”förhindra 
kränkande behandling i framtiden”. Därmed är det tre positioner som främst tilldelas skyldigheter 
i arbetet mot mobbning. Det är ett fokus på lärare, rektor och huvudman som i sin tur kan ställas i 
relation till det fokus som i läroplanerna från 1969 och 1980 istället sattes på i huvudsak 
föräldrarna.  

6.4.2. Subjektspositionen “rektor” 
Som vi sett finns det inom den kontextfokuserade diskursen ett övergripande fokus på skolan som 
organisation, vilket i sin tur resulterar i ett direkt fokus på subjektspositionen rektor. Till exempel 
fastställs att ”[r]ektor är ytterst ansvarig för det som sker på skolan som helhet” (Att förebygga 
mobbning i skolan, 2014, s. 143). Och i boken Mobbning – en social konstruktion? från 2011 
diskuteras mobbning i relation till skolans värdegrundsarbete, vilket indirekt sätter fokus på 
rektorn utifrån sin ledande chefsposition på en skola: 

Skolorna behöver en strategi för hur de ska arbeta med värdegrundsfrågor [...] Skolorna behöver också 
bli bättre på att kritiskt diskutera sina egna normer och värderingar och mer konkret koppla arbetet till 
elevernas och lärarnas vardag [...] Vid flera skolor fanns även lärare som inte kände till lagstiftningen. 
Även centrala tjänstemän och rektorer delar denna okunskap. För att kunna bekämpa trakasserier och 
[negativ] behandling är det av stor vikt att alla inom skolan känner till den gällande lagstiftningen (s. 111). 

Här lyfter man fram att värdegrundsarbetet måste vara både “aktivt”, “strategiskt” och utgå ifrån 
ett “kritiskt” förhållningssätt. Det får till konsekvens allt högre ställda krav på de positioner som 
inom en skola arbetar med dessa frågor, och framför allt är det aspekter som har koppling till den 
funktion som rektorn har i en skola. Samtidigt ställs detta, och mobbningsproblematiken i stort, i 

35 
 



 

relation till lärarnas, tjänstemännens och rektorernas okunskap och bristande kompetens. Med 
dessa positioner tillkommer därmed en skyldighet om att tillgodose sig kunskap och kompetens 
“för att kunna bekämpa trakasserier och [negativ] behandling”.  
 I följande utsaga intensifieras det fokus som finns på rektorn. Det görs genom att man lyfter 
fram vikten av vilken attityd rektorn har när det gäller ett framgångsrikt arbete mot mobbning: 

[D]är graden av mobbning är låg, har rektor ändå hävdat att de har problem med mobbning [...] De arbetar 
mycket med frågan, men har inte kommit till rätta med mobbningen helt. I skolor med mycket mobbning 
har rektor antingen banaliserat frågan och sagt att “det väl inte är värre här än någon annanstans”, eller 
också har man helt enkelt nekat till att man har problem med mobbning. Att välja att inte se problemen 
är [...] ingen framgångsrik metod för att komma till rätta med mobbning och kränkning (Ibid. s. 104).  

Här är det subjektspositionen “rektor” som delges ett övergripande ansvar för ett framgångsrikt 
arbete mot mobbning. Dock målas det upp en bild av att det utifrån denna position i praktiken ändå 
finns ett visst utrymme att ”banalisera frågan”, att ”neka till” att problemen finns, och ”välja att 
inte se”, och därmed inte ta tag i mobbningsproblematiken.  
 Frågan är då om rektorerna får de möjligheter som krävs för att kunna leva upp till det ansvar 
som de tilldelas i frågor om mobbning. Detta är något som också lyfts fram i boken Att förebygga 
mobbning i skolan från 2014: 

Skolledaren har en central roll i skolans utveckling, men vilka förutsättningar finns det för att leva upp 
till denna? Kraven är många och överbelastningen av olika roller uppenbar, vilket leder till att det finns 
en splittrad bild av huruvida lärarna uppfattar att rektor tar ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet 
(ss. 137-138). 

Här problematiseras skolledarens (rektorns) “centrala roll” genom att ställa positionens tillhörande 
skyldigheter i relation till vilka möjligheter som ges för att kunna genomföra ett gott arbete. Det 
är en position som kännetecknas av att “kraven är många” och att det i förlängningen resulterar i 
en “överbelastning av olika roller” som skolledaren måste hantera. Därtill ser vi hur det konstrueras 
en bild där lärarna förväntar sig att rektorn skall ta "ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet". 
Utifrån detta kan man tänka sig att lärarens förhållningssätt och arbete med mobbningsfrågor 
kommer påverkas av det föregripande ansvar som tas av rektorn. 
 Den framställning som görs av subjektspositionen ”rektor” med de tillhörande övergripande 
ansvaret kan ställas i relation till 2011 års läroplan för grundskola (Skolverket, 2015). Rektorn 
görs där ansvarig för att ”det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet inriktas mot 
de nationella målen” (s. 18). Och mer specifikt handlar det om mål som till exempel att ”varje elev 
respekterar andra människors egenvärde” och ”tar avstånd från att människor utsätts för förtryck 
och kränkande behandling” (s. 12). 

6.4.3. Subjektspositionen “lärare” 
Utöver det fokus som inom den kontextfokuserade diskursen hamnar på subjektspositionen rektor, 
lyfter man även fram subjektspositionen lärare. I boken Att förebygga mobbning i skolan från 
2014 sätts mobbningen i relation till elevernas uppfattningar och värderingar, och framför allt är 
det lärarpositionen som tilldelas ansvaret med detta arbete: 

Eleverna ska lära sig samarbeta, kunna leva sig in i andras situation och samtidigt ta avstånd från 
kränkande behandling och förtryck. Läraren ska diskutera värderingar, uppfattningar och problem med 
dem. Lärare [...] ska ingripa när någon blir utsatt för kränkningar, mobbning och rasism (s. 88).  

Även om man här lyfter fram att eleverna ska “lära sig samarbeta”, “leva sig in i andras situation” 
och “ta avstånd från kränkande behandling och förtryck”, är det ändå lärarpositionen som görs 
ansvarig till att de rätta värderingarna och uppfattningarna förs över på eleverna. En osund 
skolmiljö med mobbning kan därmed ses som en effekt av ett misslyckat förbyggande lärararbete 
med att “diskutera värderingar”. Att befinna sig i en position av lärare medför därtill att det finns 
förväntningar på en att “ingripa när någon blir utsatt” för till exempel mobbning.  
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 Detta fokus på läraren och dennes roll intensifieras i följande utsaga från samma bok, där man 
talar om en för lärarna god och ond spiral när det gäller deras yrkesutövning. Den goda spiralen 
handlar om att: 

[...] ha gedigna och relevanta ämneskunskaper för att kunna framställa materialet och uppgifterna på ett 
intressant och sammanhängande sätt [...] Det är dock inte tillräckligt, utan läraren måste också verka för 
ett positivt och stödjande klassrumsklimat [...] Den som däremot hamnar i den onda spiralen blir osäker 
och otydlig i sin framtoning och sin förmåga att framställa material och uppgifter, och därmed som ledare 
för klassen, och tappar antingen kontrollen eller försöker styra mer auktoritärt (Ibid. s. 107). 

Här framställs en rad olika skyldigheter för subjektspositionen “lärare”. För det första handlar det 
om att besitta “gedigna och relevanta ämneskunskaper” som grund för att kunna “framställa 
materialet och uppgifterna på ett intressant” sätt. Utöver dessa ämnesorienterade aspekter tilldelas 
läraren skyldigheter även när det gäller att “som ledare för klassen” upprätthålla kontroll och skapa 
ett “positivt och stödjande klassrumsklimat”. Även här aktualiseras frågan kring om en viss 
subjektsposition ges de möjligheter och förutsättningar som krävs för att leva upp till de 
förväntningar som finns på en individ i denna position. När det gäller läraren kan man fråga sig 
om de tilldelas de rättigheter som krävs för att kunna skapa denna kontroll i klassrummet. 
 I utsagan nedan från boken Mobbning – en social konstruktion? från 2011 kan vi se hur 
lärarpositionen tilldelas ännu fler skyldigheter, och då handlar det framför allt om att tillgodogöra 
sig kunskaper på mobbningsområdet och skolans likabehandlingsarbete: 

På kort sikt behöver lärare vidareutbilda sig både pedagogiskt och inom mobbningsområdet per se. Den 
pedagogiska kompetensen måste vara hög för att lärarna ska kunna avgöra vilka metoder som är lämpliga 
att använda i de grupper som undervisas här och nu! Denna kompetens utgörs av en hög medvetenhet om 
målen och syftet med skolans likabehandlingsarbete. Den omfattar vidare ett vetenskapligt 
förhållningssätt som ger förmågan att analysera och bedöma lämpliga sätt att närma sig denna viktiga 
uppgift (s. 113).  

Här handlar det om att upprätthålla goda kunskaper “både pedagogiskt och inom 
mobbningsområdet”, genom att “vidareutbilda sig”. Att befinna sig i en lärarposition innebär 
därmed en skyldighet att ständigt utvecklas i linje med att kunskap om “skolans 
likabehandlingsarbete” och ämnesområdet mobbning utvecklas. Därtill förväntas de utifrån ett 
“vetenskapligt förhållningssätt” bedriva ett utifrån de aktuella förutsättningarna självständigt och 
modifierat arbete med dessa frågor.  
 Detta kan ställas i relation till den nu aktuella läroplanen för grundskolan (Skolverket, 2015), 
där man lyfter fram det ansvar som läraren har när det gäller aspekter av normer och värden. Här 
handlar det om att läraren skall ”klargöra och med eleverna diskutera det svenska samhällets 
värdegrund och dess konsekvenser för det personliga handlandet” (s. 12) och ”uppmärksamma och 
i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder för att förebygga och motverka alla 
former av diskriminering och kränkande behandling” (s. 13). Här kan man återigen fråga sig vilket 
utrymme och därmed vilka möjligheter läraren har i sitt arbete? Läraren hamnar således i en 
situation med både skyldigheter gentemot eleverna, men även gentemot skolan som organisation 
med till exempel ekonomiska aspekter att ta hänsyn till.  

6.5. Sammanfattning av resultatavsnittet 
Efter denna presentation av de resultat som framkommit i min analys kommer här en 
sammanfattning där jag i korthet lyfter fram de olika aspekter som det redogjorts för ovan. För att 
underlätta överskådligheten är sammanfattningen uppdelad utifrån de två diskurser som resultatet 
har kretsat kring.  

6.5.1. Den individfokuserade diskursen  
De faktaböcker som har lyfts fram inom den individfokuserade diskursen är Hackkycklingar och 
översittare från 1973, Mobbning – gruppvåld bland barn och vuxna från 1978, Mobbning i skolan 
– vad vi vet och vad vi kan göra från 1991 och Mobbning och våld i verkligheten från 1998. Inom 
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denna diskurs har vi kunnat se hur det i utsagorna finns ett fokus på de enskilda individerna, var 
för sig eller som gruppmedlemmar. Individen hamnar i centrum när det gäller att hitta 
orsaksförklaringar till varför mobbning uppstår, och mer specifikt har det i huvudsak handlat om 
att framställa mobbning i relation till enskilda individers personliga egenskaper och 
beteendemönster. Man pekar på typiska kännetecken hos mobboffer, mobbare och medlöpare. Det 
typiska mobboffret framställs som ängsliga, osäkra, försiktiga och känsliga, och ett 
beteendemönster i form av att vara tillbakadragna. Den typiska mobbaren framställs som positivt 
inställd till våld och att de har ett behov av att dominera sin omgivning. Medlöparen framställs i 
sin tur som fega, eftersom de ofta gömmer sig bakom en gruppledare och därför befinner sig i en 
mindre exponerad situation. I relation till diskussionen om mobbning som grund i personliga 
egenskaper konstrueras i sin tur en direkt koppling mellan mobbning och aspekter av aggressivitet. 
Detta görs genom att framställa mobbaren som innehavare av ett aggressivt reaktionsmönster, som 
tar sig uttryck gentemot både elever, lärare och föräldrar. Därmed framställs en bild av att det är 
en aggressivitet som går att härleda till individens personlighet, och därmed oberoende av den 
kontext som de aggressiva handlingarna tar del i.  
 Inom den individfokuserade diskurs finns det i sin tur en dualitet när det gäller konstruktionen 
av mobbning som antingen ett naturgivet eller ett avvikande fenomen. Framställningen av 
mobbning som ett naturgivet fenomen görs för det första genom att konstruera en koppling mellan 
människors och djurs sociala tillvaro. I relation till detta talar man om mobboffret i form av 
”hackkyckling” och att det mellan två subjekt alltid finns en hackordning. För det andra framställs 
att människan besitter ett grundläggande behov av grupptillhörighet, att få vara accepterad och 
tilldelas en plats bland andra. Handlingar i form av mobbning uppkommer därmed som en 
nödvändighet för individen och gruppen att ta till i sitt försök att bevara och skydda den gemenskap 
som finns. En syn på mobbning som ett avvikande fenomen framställs i sin tur genom att lyfta 
fram hur en mobbningssituation utvecklas utifrån en maktobalans mellan mobbare och mobboffer. 
Det handlar framför allt om en obalans i styrkeförhållandet och att det är en obalans som snarare 
föregår än är en konsekvens av en mobbningssituation. Maktobalansen får till konstruktion en 
distinktion mellan mobbning och annat mer naturligt förekommande våld i form av slagsmål, 
vilket i sin tur framställer mobbning som ett avvikande beteende. Till sist lyfter man fram hur det 
hos individen, utifrån en grupps dynamik, utvecklas ett avvikande förhållande till aggressivitet och 
ansvar, och att det inom gruppen skapas en avvikande föreställning om mobboffret.   
 När det gäller de makteffekter som kommer av de konstruktioner av mobbning som görs inom 
den individfokuserade diskursen kan man se en ambition till att tilldela flera olika aktörer en roll 
i det förebyggande och åtgärdande arbetet mot mobbning. De subjektspositioner som lyfts fram är 
främst barnen själva, föräldrar och skolpersonal. Dock är det subjektspositionen förälder som görs 
huvudansvariga för arbetet med mobbningsproblematiken. Det görs utifrån det fokus som finns på 
barnen och ungdomarnas antisociala beteende och de aspekter av uppfostran som därmed 
aktualiseras. De skyldigheter som kommer av föräldrapositionen handlar om att träna sitt barn att 
behärska sina aggressiva impulser genom att sätta tydliga gränser. Dessutom behovet av att som 
förälder skapa en nära kontakt med, och aktivt engagera sig i, sina barn. 

6.5.2. Den kontextfokuserade diskursen  
De faktaböcker som har lyfts fram inom den kontextfokuserade diskursen under 2000-talet är 
Utstött – en bok om mobbning från 2007, Mobbning – en social konstruktion? från 2011 och Att 
förebygga mobbning i skolan från 2014. Inom denna diskurs har vi kunnat se hur man framställer 
mobbning som ett komplext fenomen, och som därför är i behov av att belysas från nya och flera 
olika perspektiv samtidigt. Det handlar om ett mångperspektivistiskt förhållningssätt utifrån en 
uppfattning om att det finns en rad olika förklaringar till varför mobbning uppstår. Och till viss del 
handlar det under denna period om att kanske inte direkt ogiltigförklara, men åtminstone 
ifrågasätta det individuella perspektiv som var dominerande inom den individfokuserade 
diskursen. I linje med den kritik som riktas emot det individuella perspektivet hamnar fokus nu till 
största del istället på skolan som social miljö och organisation. Därmed handlar det om att se till 
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det större sammanhang som en mobbningssituation tar plats inom. Skolan framställs som en miljö 
som kännetecknas av bristande ledarskap och oklar värdegrund, därtill att målen som sätts är för 
otydliga, att eleverna inte bemöts på rätt sätt och att skolan överlag inte erbjuder sina elever de 
rätta förutsättningarna för en sund tillvaro.  
 När det gäller nya former av mobbning börjar man inom denna diskurs att tala om den 
kamratkultur som återfinns mellan elever i skolan. Från att inom den individfokuserade diskursen 
ha framställt mobbning till viss del som en form av naturgiven socialitet, handlar det nu istället 
om att framställa den som en form av naturlig socialitet. Det handlar här om en social tillvaro där 
barn och ungdomar ingår i ett ständigt pågående relationsarbete, där de är ute efter att skapa 
gemenskap och samhörighet mellan varandra. En konsekvens av detta blir att mobbningsbegreppet 
utvidgas och att nära snart alla negativa handlingar mellan barn och ungdomar ses som mobbning.  
 En annan ny form av mobbning som aktualiseras är nätmobbningen. Det är en form av 
mobbning som kännetecknas av anonymitet och att den genom användandet av mobiltelefoner och 
internet tar plats även utanför skolan. Den som är utsatt för nätmobbning framställs därmed befinna 
sig i en ständigt utsatt position. Till skillnad från traditionell mobbning är det en form av mobbning 
som därtill överskrider tid och rum, på grund av att den information som förmedlas finns kvar en 
lång tid efter publicering och har möjlighet att spridas till andra sammanhang.  
 När det gäller makteffekter inom den kontextfokuserade diskursen framställs en bild av att 
mobbningsproblematiken berör flera olika nivåer som på olika sätt arbetar och kommer i kontakt 
med barn och ungdomar i skolan. Mer specifikt är det individ-, grupp-, lärar-, organisations-, 
lärarlags-, skolledar- och skolenhetsnivåerna som lyfts fram, och att det därför handlar om ett 
lagarbete. Det gör att alla positioner som antingen jobbar i direkt kontakt med eleverna, eller 
kommunalt med skolfrågor, tilldelas en skyldighet att aktivt jobba med frågor kring mobbning. 
Även om det är en rad olika nivåer som lyfts fram är det framför allt subjektspositionerna rektor 
och lärare som tilldelas centrala roller. Rektorn i egenskap av det övergripande ansvar som 
förväntas tas utifrån sin ledande position. Man pekar dessutom på att det finns en direkt koppling 
mellan rektorns förhållningssätt till frågor om mobbning och förekomst av mobbning i den 
enskilda skolan. Samtidigt är det en position som kännetecknas av en rad andra pedagogiska och 
organisatoriska ansvar som skapar överbelastning. När det gäller lärarpositionen framställs denna 
som en viktig roll när det gäller den direkta kontakten med eleverna. Här handlar det om att i ett 
förebyggande arbete mot mobbning föra över normer och värderingar kring den sociala tillvaron, 
i form av att kunna samarbeta, leva sig in i andras situationer och ta avstånd från kränkande 
handlingar. När det gäller det åtgärdande arbetet förväntas de ingripa i situationer där mobbning 
uppstår. Dessutom är det en position inom skolan som förenas med skyldighet till att besitta och 
vidareutveckla sina kunskaper, inte bara inom det ämne som det undervisas i, utan även kring det 
pedagogiska arbetet i sig och ämnesområdet mobbning. Både när det gäller subjektspositionen 
rektor och lärare aktualiseras frågan om alla de skyldigheter som de tilldelas balanseras upp med 
rättigheter och möjligheter till att leva upp till dessa skyldigheter.  

7. Diskussion 
I en avslutande diskussion kommer jag ställa genomförandet av min studie, och de resultat jag 
kunnat presentera, i relation till uppsatsens olika delar; bakgrund och problemområde, syfte och 
frågeställning, tidigare forskning, teori och metod och resultat. Till sist tar jag en blick framåt och 
föreslår vad som kan undersökas inom en framtida forskning.  

7.1. I relation till syfte och frågeställning 
Den bakgrund som skissades upp i inledningen visade på en problematisk situation för många av 
våra barn och ungdomar i grund- och gymnasieskola. Även om det finns en uppfattning om att 
förekomsten av mobbning har minskat sedan man på 1980-talet började arbeta med 
antimobbningsprogram inom skolan, kvarstår det faktum att det är en stor mängd elever som 
fortfarande på något sätt är inblandad i situationer av mobbning. Det är ett faktum som i sin tur 
motiverar att vi fortsätter diskutera och vetenskapligt studera fenomenet. Med ett 
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socialkonstruktionistiskt teoretiskt ramverk, och arkeologiska och genealogiska metodologiska 
grunder, har jag kunnat se till hur fenomenet mobbning språkligt konstruerats i ett historiskt 
perspektiv, och vilka makteffekter som kommit av dessa konstruktioner.  
 Här blir det dock viktigt att lyfta fram hur jag varken kunnat, eller har haft för avsikt att, studera 
och presentera denna konstruktion i någon ren eller objektiv form. Jag kan inte på något sätt 
förhålla mig neutralt till det fenomen som undersöks. I lika stor utsträckning som jag med denna 
studie är en del av den sociala konstruktionen, är jag samtidigt en produkt av den diskurs jag verkar 
inom. Med mig in i studien har jag en uppfattning om vad mobbning är, en uppfattning som 
kommer påverka hur jag hanterar och uppfattar mitt empiriska material, vilket i sin tur 
ofrånkomligen får effekt på vilka resultat det är jag anser mig kunna lyfta fram. Mitt 
socialkonstruktionistiska förhållningssätt ligger på många sätt i linje med den kontextfokuserade 
diskursen som jag lyft fram här ovan. Därmed ser jag mig själv som både en del och produkt av 
denna diskurs, men även att jag med denna studie bekräftar och återskapar diskursen. 
 Syftet med studien har varit att undersöka hur fenomenet mobbning språkligt konstruerats i den 
svenska faktalitteraturen som publicerats inom ämnesområdet, och en central aspekt har varit att 
se till denna konstruktion i ett historiskt perspektiv. Till grund för detta ligger det hos mig en 
uppfattning om att för att vi ska kunna förhålla oss till framtiden på ett bra sätt, måste vi med grund 
i ett historiskt perspektiv se till var vi befinner oss idag och hur vi har hamnat där vi är. Vi måste 
fråga oss varför vi har de uppfattningar vi har om fenomenet mobbning, och de svar vi kommer 
fram till ger oss guidning in i framtiden. Den specifika frågeställningen för min studie har varit 
hur fenomenet mobbning konstruerats i Sverige mellan åren 1973 och 2014. Det är en 
frågeställning som styrt in mig på den faktalitteratur som har haft en central betydelse för dessa 
konstruktioner, och på andra sidan har jag kunnat besvara den genom att visa på hur utsagor inom 
mobbningsdiskursen på olika sätt hänför till olika sociala objekt inom diskursen. Den överordnade 
och viktigaste upptäckten har varit att se hur det under perioden mellan 1973 och 2014 har 
utvecklats två olika och tydligt åtskilda diskurser. För det första en individfokuserad diskurs, inom 
vilken fenomenet mobbning har konstruerats som ett isolerat individproblem. För det andra en 
kontextfokuserad diskurs, som på många sätt har haft för avsikt att problematisera tidigare 
konstruktioner, och istället belysa fenomenet utifrån det större sociala och organisatoriska 
sammanhang det tar plats inom.  
 Kort sammanfattat har jag mer specifikt kunnat visa hur man inom den individfokuserade 
diskursen konstruerar mobbning som ett problem för de enskilda individer som ingår i 
mobbningssituationen. Det får till konsekvens ett fokus på mobbare och mobboffer, genom hur 
man framställer att de besitter personliga egenskaper och beteendemönster som ställs i relation till 
handlingar i form av mobbning. När det gäller makteffekter är det i sin tur subjektspositionen 
förälder som hamnar under fokus, som konsekvens av en konstruktion av mobbning som ett 
antisocialt beteende som utvecklats utifrån en bristande uppfostran. Detta kan i sin tur ställas i 
relation till hur man inom den kontextfokuserade diskursen istället lyfter fram behovet av att belysa 
mobbningsproblematiken från flera perspektiv, och framför allt handlar det om ett nytt perspektiv 
som sätter in en mobbningssituation i det större sammanhang den är en del av. Det får till 
konsekvens att skolan som social miljö och organisation hamnar i fokus i diskussionen om var vi 
kan hitta orsaksförklaringar och vem som har ansvar för att mobbningen stoppas. Skolan framställs 
nu som en social miljö som i sig möjliggör eller förhindrar att mobbning uppstår. En direkt 
konsekvens av detta är att man istället för föräldrarna lyfter fram subjektspositionerna rektor och 
lärare kring ansvarsfrågan. Dessa två positioner tilldelas en rad skyldigheter när det gäller det 
förebyggande och åtgärdande arbetet mot mobbning.  
 Här vill jag även lyfta fram en diskussion kring det empiriska materialet i sig i form av 
faktalitteratur som legat till grund för denna studie. Som nämnts har syftet varit att se till 
konstruktionen av fenomenet mobbning inom den litteratur som under perioden mellan 1973 och 
2014 legat i framkant när det gäller den kunskap som finns om mobbning, och därmed haft en 
central funktion i spridningen av denna kunskap. Den expertis som finns på området har gjorts 
möjlig genom ett framställande av mobbning som ett avvikande och icke önskvärt fenomen, och 
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det öppnar upp för frågan om vem det är som tillåts sprida denna kunskap. Vem är det vi lyssnar 
på när vi vill inhämta kunskap om mobbning? Vilka subjektspositioner tilldelas rättigheter och 
därmed makt kring denna kunskapsspridning? För den litteratur som ingått i denna undersökning 
har det handlat om positioner i form av framför allt forskare inom psykologi, pedagogik och 
sociologi, där författarna till stor del har kunnat utgå från egen forskning när det gäller hur de 
framställer mobbningen. Därtill att flera av författarna framställer att de talar utifrån en position 
med stor erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. Därmed görs de konstruktioner av 
fenomenet mobbning, med tillhörande makteffekter, i denna litteratur utifrån ett uttalat 
expertperspektiv, och man kan då fråga sig om dessa konstruktioner ligger i linje med hur 
allmänheten ser på fenomenet.  
 Min diskussion i relation till de resultat jag kommit fram till i min studie återkommer jag till 
längre ner, då i en mer utförlig och fri form. Där tar jag även ställning kring de resultat som jag 
med min undersökning har kommit fram till.  

7.2. I relation till tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer jag föra en diskussion om min egen studies resultat i relation till den tidigare 
forskning som presenterades tidigare. De teman som jag kommer fokusera på är definition av 
mobbning, mobbning som socialt relationsarbete och mobbning på internet.  
 När det gäller temat definition av mobbning kan vi inom den tidigare forskningen se hur det 
träder fram ett mönster av att både barnen själva och föräldrarnas uppfattningar om mobbning till 
största del fortfarande ligger i linje med de konstruktioner som vi i min studie kunnat se göras 
inom den individfokuserade diskursen. Detta trots att studierna är genomförda år 2012 respektive 
2014 och därmed inom den kontextfokuserade diskursen. I Cuadrado-Gordillos (2012) studie som 
gjordes på barn och ungdomar var det framför allt aspekten maktobalans som aktualiserades, vilket 
kan ställas i relation till hur det inom den individfokuserade diskursen konstruerades en bild av 
hur mobbningen utvecklas utifrån obalans i fysisk styrka. När Harcourt, Jasperse och Green (2014) 
istället utgick ifrån föräldrarnas perspektiv trädde det fram en tydlig bild av att de mer indirekta 
och sociala formerna av mobbning inte alltid uppfattades som mobbning. Det var handlingar som 
ansågs vara både mindre allvarliga och ofta naturligt förekommande bland barnen och 
ungdomarna. Därtill att föräldrarna tenderade att lägga skulden för att mobbningen förekom på 
barnen själva, och framför allt på mobboffret. Även här kan vi se hur den uppfattning som finns 
hos föräldrarna om vad mobbning är ligger i linje med den individfokuserade diskursen, inom 
vilken man till stor del framställde mobbning som en mer direkt och aktiv form av 
aggressionsbeteende. Skuldbeläggandet av barnen kan i sin tur ställas i relation till hur man inom 
den individfokuserade diskursen har sett på en mobbningssituation som oberoende av det större 
sammanhang den tar plats inom. Kring en aspekt kan vi dock se hur föräldrarna trätt in i den 
kontextfokuserade diskursen. Det gäller då hur man frånsäger sig sitt eget ansvar när det handlar 
om varför mobbning uppstår och hur den skall bekämpas. Detta kan ställas i relation till hur det 
inom den kontextfokuserade diskursen är väldigt tyst om just föräldrarna då man inom denna 
diskurs istället fokuserar på skolan.  
 När det gäller det hur barnen själva och föräldrarna till största del fortfarande befinner sig inom 
en individfokuserad diskurs blir det dock viktigt att se till vem deltagaren är i dessa studier. Barnen 
och föräldrarna kan här tänkas representera en allmänhet vars uppfattningar om mobbning baseras 
på ”sunt förnuft”, medan det i min studie har varit experter och därmed den expertkunskap som 
finns på området som studerats. Här kan man tänka sig att denna expertkunskap ligger på en mer 
abstrakt och teoretisk nivå och ännu inte införlivats som den större allmänhetens ”sunda förnuft”. 
Därtill att jag i min studie studerat mobbningen i en svensk kontext, till skillnad från Cuadrado-
Gordillos och Harcourt, Jasperse och Greens studier som genomfördes i Spanien respektive 
Nordamerika, Storbritannien och Irland. Det väcker frågan om det kan finnas kulturella skillnader 
när det gäller synen på mobbning.  
 Kring temat mobbning om socialt relationsarbete pekade Duncan och Owens (2011) i sin studie 
på hur barn och ungdomar hela tiden och aktivt befinner sig i ett arbete där det handlar om att 
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utifrån popularitet skapa sociala hierarkier mellan varandra. Catanzaro (2011) visade i sin tur hur 
tjejer hanterade detta relationsarbete genom att exkludera och frysa ut varandra från gemenskapen. 
Och ett gemensamt mönster inom dessa studier var hur det till grund för detta relationsarbete låg 
en etablerad heteronorm. Detta kan ställas i relation till hur det inom den kontextfokuserade 
diskursen trädde fram ett tema i form av den kamratkultur som finns mellan elever i skolan. En 
kamratkultur som inom denna diskurs framställdes utifrån aspekter av ett ständigt pågående 
relationsarbete, där det handlar om att skapa gemenskap mellan varandra. De studier som Duncan 
och Owens och Catanzaro har genomfört ligger därmed i linje med hur jag i min studie kunnat 
visa att man utifrån ett expertperspektiv inom den kontextfokuserade diskursen har en ambition att 
vidga mobbningsbegreppet genom att tala om de negativa konsekvenserna inom elevernas 
relationsarbete som mobbning.  
 När det gäller temat mobbning på internet visade Mishna, Saini & Solomon (2009) med deras 
studie att mobbning genom framför allt internet och mobiltelefoner, s.k. nätmobbning, till stor del 
tar plats utanför skolan och i det egna hemmet. Samt att det är en form av mobbning som möjliggör 
för mobbaren att vara anonym. Båda dessa aspekter lyfts fram i den faktalitteratur som stått i fokus 
inom den kontextfokuserade diskursen, vilket visar att den konstruktion som görs av nätmobbning 
utifrån experternas perspektiv stämmer väl överens med hur eleverna själva förklarar och upplever 
den. På samma sätt förstärker den tidigare forskningen den konstruktion som görs av nätmobbning 
i form av ett komplement till, och inte en ersättning för, den traditionella mobbningen. Därmed 
kan vi se hur det mellan allmänheten och expertkåren finns en mer gemensam syn kring 
nätmobbningen än kring den mer traditionella mobbningen. Brolin Låftman, Modin och Östberg 
(2013) kunde med sin studie visa hur nätmobbning i sin tur är en ny form av mobbning, och att 
den har gjorts möjlig genom en rad olika arenor för sociala relationer som uppkommit. De nya 
arenorna används av både de som redan utsätter andra för mobbning i skolan, men även av de som 
i egenskap av anonymitet nu vågar ta steget att börja mobba. Detta kan ställas i relation till den 
bild som träder fram i mina resultat, där det handlade om att konstruera en bild av hur nya sociala 
arenor skapar nya möjligheter att mobba och att där möjligheten ges, kommer mobbningen att 
finnas. Därmed är det en konstruktion som förstärker bilden av mobbning som en naturlig form av 
socialitet bland barn och ungdomar, och vi kan således anta att uppkomsten av nätmobbning får 
till konsekvens en ökning av den totala förekomsten av mobbning. Den tidigare forskningen på 
detta område, i kombination med de resultat som framkommit i min egen studie, framställer 
därmed en bild av nätmobbning som ett minst lika allvarligt fenomen som den traditionella 
mobbningen. I vissa fall kanske till och med allvarligare då den överskrider tid och rum och 
försätter vissa individer i en situation där de aldrig, varken i skolan eller i hemmet, kan finna 
trygghet och undkomma mobbningen.  
 Som vi kunnat se har den tidigare forskningen till stor del handlat om att söka reda på vad 
mobbning är, hur den tar sig uttryck och upplevs, och vilka negativa konsekvenser den kan 
medföra för de inblandade individerna. Här kan vi anta att när det gäller till exempel synen på vad 
mobbning är och hur den tar sig uttryck till stor del grundar sig på vilken syn deltagarna i 
undersökningar har på fenomenet mobbning. En syn på mobbning som på olika sätt konstrueras 
och förmedlas till människor genom till exempel litteratur och media. Utifrån den tidigare 
forskning som presenterats ovan har denna studie delvis kunnat fylla en forskningslucka som finns 
när det handlar om att se till den språkliga konstruktionen av fenomenet. 

7.3. I relation till teori och metod 
Den teoretiska utgångspunkten för min studie har varit ett övergripande socialkonstruktionistiskt 
perspektiv, och mer specifikt Foucaults teorier om diskurs, makt och subjekt. Sammantaget är det 
ett teoretiskt ramverk som på ett fruktbart sätt möjliggjort en studie med syfte att undersöka hur 
mobbningsdiskursen historiskt konstruerats och tagit form i Sverige. 
 Utifrån teorier om diskurs och den metodologiskt inriktade arkeologin har jag kunnat se till de 
utsagor som skapat gemensamma bilder av fenomenet mobbning med tillhörande sociala objekt. 
Här har det handlat om att utifrån ett textnära förhållningssätt gräva fram dessa utsagor, vilka i sin 
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tur kunnat sorteras utifrån de olika objekt som de hänför till och hur de konstruerar dessa objekt 
på olika sätt. Därmed har det under arbetets gång trätt fram en övergripande bild av vilka olika 
teman som i huvudsak behandlas i det empiriska materialet, och vilken utveckling som skett under 
perioden mellan åren 1973 och 2014. I linje med detta har mina resultat då kunnat visa hur det 
under denna period har tagit form två tydligt åtskilda diskurser, en individfokuserad och en 
kontextfokuserad, inom vilka de olika utsagorna konstruerat olika teman och sociala objekt i 
relation till fenomenet mobbning.  
 När det gäller teorier om makt, och den tillhörande genealogin som metodologi, är det ett 
ramverk som möjliggjort ett huvudsakligt fokus på de subjektspositioner som konstruerats i 
materialet. Utifrån de diskurser som trätt fram, och den kunskap som konstruerats inom dessa, har 
jag kunnat se hur detta ställts i relation till de olika subjekt som framställts i utsagorna. De 
subjektspositioner som i denna undersökning har konstruerats i relation till diskursernas olika 
makteffekter är i huvudsak föräldrarna inom den individfokuserade diskursen, och rektor och 
lärare inom den kontextfokuserade diskursen. Dels har det handlat om relationen mellan de olika 
subjekten och de kunskaper om mobbning som konstruerats, men även den maktrelation som trätt 
fram mellan de olika subjekten i sig. Att jag även tittat på lagtexter och läroplaner har i sin tur 
bekräftat de makteffekter som identifierats i litteraturen. Det har dessutom gjort att jag kunnat sätta 
in dessa makteffekter i ett större politiskt och samhälleligt sammanhang. Inom ramarna för denna 
studie har jag dock varit tvungen att begränsa denna aspekt. Med en mer omfattande studie hade 
man på ett mer omfattande sätt kunnat kartlägga konstruktionen av mobbning och dess 
makteffekter på den politiska och samhälleliga nivå och ställa detta i relation till den konstruktion 
som görs inom expertkåren.  
 När det gäller den mer praktiska nivån i mitt analysarbete har de olika fokusområdena kunnat 
vägleda mig till en både textnära och mer överblickande nivå, vilket i sin tur möjliggjort för mig 
att uppfylla studiens syfte och besvara min frågeställning. Att gräva fram de olika utsagorna och 
därmed se vilka, och hur de sociala objekten konstruerats har krävt en nära relation till texten. 
Arbetet med detta har varit omfattande och krävt flera omläsningar för att lära känna mitt material 
på ett tillfredsställande sätt. För att därefter kunna se hur dessa utsagor ingår i och skapar olika 
diskurser med tillhörande teman har jag behövt förhålla mig till materialet på en mer överskådlig 
och abstrakt nivå. Utöver att se hur diskurserna trätt fram utifrån de olika utsagorna i sig, har det 
här varit av vikt att även se till vad det inom dessa diskurser inte talas om. Att använda sig av ett 
sådant fokusområde har tydliggjort de skillnader som jag kunnat se mellan den individfokuserade 
respektive den kontextfokuserade diskursen. Framför allt har detta varit aktuellt när det gällt de 
makteffekter som producerats, då det handlat om att både se vilka subjektspositioner som det talas 
om, men även vilka det inte talas om i respektive diskurs.  

7.3.1. Den praktiska reflexiviteten 
Det har dock hela tiden behövts en aktiv medvetenhet om pendlingen mellan det textnära och 
överskådliga perspektivet. Eftersom jag med mitt socialkonstruktionistiska perspektiv varit ute 
efter att undersöka hur något konstrueras, har det varit viktigt att inte glida över till ett realistiskt 
perspektiv och därmed istället börja se till vad någonting är.11 Här är det Foucaults teorier om 
diskurs och utsagor som hållit mig kvar i, och i vissa fall dragit mig tillbaka till, det 
socialkonstruktionistiska perspektivet. Dessa teorier har dessutom varit till hjälp för att kunna se 
vad utsagorna i sig framställer för verklighetsbilder. Jag har därmed kunnat hålla mig ifrån att 
övergå i ett tolkande förhållningssätt utifrån vilket man istället skulle ha haft som avsikt att se till 
vad det är som egentligen sägs eller vad budskapet med ett visst uttalande är.  
 Vad som därtill blivit tydligt under arbetes gång är hur jag själv har varit en del av och därmed 
en produkt av den kontextfokuserade diskursen. Min studie är för det första producerad inom denna 
diskurs, och för det andra har jag haft med mig en relativt hög nivå av förkunskaper om fenomenet 
när jag påbörjade studien. Jag har både privat och genom studier tagit mig an området, och därmed 

11 Utifrån realismen finns en uppfattning om att det finns en yttre värld oberoende av hur människan framställer den 
(Burr, 2003, ss. 22-23).  
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skapat mig bilder av mobbning utifrån den kontextfokuserade diskursen som då varit aktuell. Vad 
som därmed har varit viktigt är att bevara en medvetenhet om min egen position inom, och produkt 
av, denna diskurs, och att de resultat jag anser mig har kommit fram till har färgats av denna 
position. Det har dock inte resulterat i ett förbehållslöst ställningstagande för den diskurs jag själv 
befunnit mig inom. I nedan diskussion om resultatet kommer jag i linje med detta lyfta fram vad 
jag anser vara både positiva och negativa effekter av respektive diskurs.  
 Till sist vill jag även lyfta fram vad ett socialkonstruktionistiskt perspektiv innebär när det gäller 
mitt förhållningssätt till fenomenet mobbning i stort. Att som inom socialkonstruktionismen tala 
om hur vår verklighet är socialt konstruerad kan i teorin innebära ett hävdande av att vi inte kan 
tala om hur någonting i vår verklighet är på ett visst sätt. I relation till fenomenet mobbning, och 
draget till sin spets, kan man då fråga sig om det är möjligt att tala om mobbning som ett faktiskt 
fenomen? Svaret på den frågan upplever jag dock underordnad det faktum att många barn och 
ungdomar i våra skolor upplever sig själva befinna sig i en negativ och ohållbar situation. Utifrån 
detta kommer det bli tydligt hur jag till slut tar klivet ut från det socialkonstruktionistiska 
perspektivet, och istället tar ett aktivt steg in i ett mer realistiskt perspektiv. Det är ett steg som tas 
utifrån en uppfattning om att vi har en verklighet inom och kring skolan att förhålla oss till, framför 
allt i form av skolan som den komplexa miljö som den verkligen är. 

7.4. I relation till resultat 
I denna diskussion kommer jag återvända till den diskussion i relation till resultatet som inleddes 
ovan. Och även här tar jag mig an denna diskussion utifrån de två diskurser som jag kunnat 
identifiera i mitt resultat. För det första handlar det om den individfokuserade diskursen som var 
dominerande under 1970-, 80- och 90-talet. I relation till denna diskurs kommer jag lyfta fram de 
problem som funnits med att i alltför stor utsträckning fokusera på enskilda individer och deras 
tillkortakommanden. Men även att det är en diskurs som utifrån det historiska sammanhanget har 
haft viktiga funktioner i den övergripande mobbningsdiskuren och det praktiska arbete som under 
lång tid gjorts inom området. För det andra handlar det om den kontextfokuserade diskursen som 
tog form under 2000-talet och som vi sett visar på en utveckling mot att se till hur skolan som 
social miljö och organisation har en central roll i mobbningsproblematiken. Detta är en utveckling 
som jag kommer att ta ställning för. Dock kommer jag även att problematisera det faktum att både 
eleverna och föräldrarna näst intill uteslutits helt inom denna diskurs, och att man genom sitt fokus 
på kamratkulturen i praktiken konstruerat alla negativa handlingar som mobbning. Frågan är då 
om mobbningsbegreppet fortfarande fyller en funktion och om det finns någon poäng med att göra 
en distinktion mellan mobbning och andra negativa handlingar? Eller är det helt enkelt så att 
mobbningsbegreppet är på väg att lösas upp? 

7.4.1. Den individfokuserade diskursen 
Inom den individfokuserade diskursen är det alltså individen som hamnar i fokus, då utsagorna 
hänför till individens inre personlighet och yttre beteendemönster. Det får till konsekvens en 
konstruktion av mobbning som ett problem mellan de individer som ingår i situationen, och att 
orsakerna till att mobbningen förekommer går att finna i de enskilda individernas bestående 
personligheter. Effekten blir att vissa individer är disponerade till att bli antingen mobbare eller 
mobbad, och att den negativa situation som uppstår dem emellan är oberoende av det större 
sammanhang som den tar plats inom. Framför allt handlar det om egenskaper i form av 
aggressivitet, att den som mobbar har utvecklat en aggressiv personlighet med ett tillhörande 
aggressivt reaktions- och beteendemönster. Därmed konstrueras mobbning som ett 
disciplinproblem med tillhörande antisociala beteenden. Det är en konstruktion som aktualiserar 
frågan om uppfostran, vilket i sin tur får till effekt att fokus hamnar på föräldrarna. En dålig 
uppfostran lyfts fram som den grundläggande orsaken till varför vissa barn och ungdomar utsätter 
andra för mobbning, och det är föräldrapositionen som lyfts fram som ansvarig för barnens 
uppfostran. Det som utvecklas av en dålig uppfostran är just aggressiviteten. Och denna 
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aggressivitet anses kunna utvecklas genom en alltför auktoritär och därmed våldstillåtande 
uppfostran med brist på känslomässig värme.  
 Det starka fokus som finns på föräldrarna inom den individfokuserade diskursen kan här sättas 
in i dess historiska sammanhang. I resultatet har vi kunnat se hur det i början av denna period 
framställs en bild av att det mellan föräldrar och skola finns en icke gemensam värdegrund för 
barnens uppfostran. I relation till detta vill jag lyfta fram de turer som tagits när det gäller lagen 
om barnaga. Det var inom skolan som man först införde ett förbud mot barnaga, och detta gjordes 
redan 1958. Det var ett förbud som innebar att:  

Lärare skall verka för trivsel och arbetsglädje i skolan, söka vinna elevernas förtroende och respektera 
dem som självständiga människor. [Läraren] må ej utsätta en elev för kroppslig bestraffning eller 
kränkande behandling (Modig, 2009, ss. 10-11).  

Att det inom den individfokuserade diskursen återfinns ett så pass stort fokus på föräldrarna kan 
tänkas ha ett samband med att det dröjde ända till 1979 med införandet av ett allmänt förbud mot 
barnaga. Det var en lag som innebar att: 

[Barn] ska ha rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin 
person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling […] 
Föräldrar [förbjuds] att använda våld och kränkande behandling i uppfostran (Ibid. ss. 13-14). 

Ett överhängde problem med den individfokuserade diskursen har varit den påtagliga risk som har 
funnits för individen att kategoriseras och i förlängningen stigmatiseras, utifrån sin tillskrivna roll 
som mobbare eller mobboffer. Enligt Goffman (2014 [1963], ss. 12-13) innebär stigmatisering att 
en individ bär på en från den övriga gruppen avvikande och icke önskvärd egenskap, och att 
gruppen definierar hela personen utifrån denna egenskap. I relation till mobbning har vi kunnat se 
hur man talar om vem till exempel en mobbare eller ett mobboffer är, istället för att tala om vilka 
handlingar det är som utförs. Mobbaren är aggressiv, istället för att de som i en viss situation 
utsätter någon annan för mobbning utför en aggressiv handling. Det konstrueras stereotypa bilder 
av vem den ena eller andra är, en bild som individerna själva med stor sannolikhet kommer 
införliva i sin självuppfattning och i förlängningen mer eller mindre medvetet leva upp till. Det är 
en bild av individen som i sin tur införlivas av omgivningen och ger till effekt förutbestämda 
uppfattning och förväntningar på dem.  
 Den negativa kritik som jag här för fram emot den individfokuserade diskursen görs dock 
utifrån ett perspektiv där jag kan se den historiska utveckling som skett på området. En historisk 
utveckling som förhoppningsvis har format den övergripande mobbningsdiskursen i en positiv 
riktning. Om vi istället ställer den individfokuserade diskursen i relation till dess historiska kontext 
kan vi se hur det var en diskurs som ändå hade en ambition att lyfta fram och begreppsliggöra ett 
utifrån forskningsmässiga och politiska perspektiv identifierat problem. Det fokus som inom den 
individfokuserade diskursen ändå sattes på mobbningsproblematiken kan då ställas i relation till 
den "pennalism" som tidigare hade setts som en naturlig och nödvändig del inom skolan. I 
Nationalencyklopedin talar man om pennalism som ett: 

[…] systematiskt kamratförtryck, främst vid högre utbildningsanstalter, som utmärks av att äldre eller 
starkare elever skadar eller kränker yngre genom fysiskt våld eller hot om våld och av att de starkare 
tilltvingar sig fördelar. Förr var råa och kränkande former av pennalism vanliga vid universitet och 
militära skolor. Företeelsen stöddes ofta av skolledningen då den ansågs ha en fostrande och härdande 
betydelse. När ett socialt system, t.ex. en skola, accepterar denna form av aggressivt handlande, kan 
svagare individer tillfogas betydande lidande. Härigenom kommer pennalism att förete stora likheter med 
mobbning (ne.se) 

Även om det inom denna diskurs funnits ett stort fokus på individen, är det samtidigt en diskurs 
som alltså har lyft fram skolvåldet som en avvikande och ickeönskvärd problematik och som därför 
måste motarbetas. Därmed är det en diskurs som fått en positiv effekt i hur den har befriat och 
synliggjort de individer som varit utsatta för mobbning. 
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7.4.2. Den kontextfokuserade diskursen 
Inom den kontextfokuserade diskursen har vi som sagt kunnat se hur man istället för att fokusera 
på individen flyttar fokus till skolan som social miljö och organisation. Och det handlar då om en 
organisation vars förutsättningar för elevernas sociala tillvaro kommer påverka hur de sociala 
relationerna tar sig uttryck. Man lyfter fram skolan som en verksamhet där eleverna ställs inför en 
rad olika krav, där det kanske mest grundläggande är det om obligatorisk närvaro inom 
grundskolan. Därtill kommer krav kring prestation, vilket mäts i resultat på prov och i betyg och 
ofrånkomligen skapar en uppdelning av eleverna i grupper av hög- eller lågpresterande. Till sist 
finns det också krav kring den sociala kompetensen, då mycket av tillvaron i skolan handlar om 
att skapa sig ett meningsfullt och väl fungerande socialt sammanhang. Dessa aspekter av krav gör 
skolan till en kravfylld miljö som vissa individer inte mäktar med. Även om man inom den 
individfokuserade diskursen talade om skolans miljö som till viss del problematisk, har vi kunnat 
se att det är inom den kontextfokuserade diskursen som man på allvar börjar tala om de möjligheter 
som finns för skolan att kritiskt granska sig själv och den organisation som barnen och ungdomarna 
placeras inom. Det är ett fokus som får till effekt en syn på skolan som möjlig att förändra och 
därmed förhindra att mobbning utvecklas.  
 Vad som till stor del hamnar i fokus inom den kontextfokuserade diskursen, i relation till det 
fokus som sätts på det sociala sammanhanget, är det ständigt pågående relationsarbetet mellan 
elever i skolan, där man ordnar den sociala tillvaron inom en kamratkultur. Och utsagorna som 
fokuserar på mobbning i form av inneslutning och uteslutning för att ordna och bevara den sociala 
gemenskapen, får till konsekvens en syn på dessa former av mobbning som mer eller mindre 
naturliga, nödvändiga och överallt förekommande. Det får dessutom till konsekvens en 
konstruktion av en form mobbning som inte kan ställas i relation till aktiva handlingar med syfte 
att åsamka fysisk eller psykisk skada. Istället skapas en bild av att ett offer för uteslutning i många 
fall indirekt används som resurs för att skapa samhörighet, vilket i sin tur förstärker en bild av det 
naturligt och nödvändigt förekommande mobboffret. Att inkludera negativa effekter av det sociala 
relationsarbetet som handlingar i form av mobbning innebär en omvärdering av en tidigare 
vedertagen uppfattning om vad mobbning är. En sådan alternativ och kompletterande syn på 
mobbning innebär att man i praktiken inte enbart kan prata om handlingar med inslag av till 
exempel aggressivitet och maktobalans. Det i sin tur dekonstruerar uppfattningen om att det 
handlar om specifika egenskaper och uppväxtförhållanden. Frågan som väcks hos mig är då om 
det är en utveckling som leder till att vi börjar se alla negativa handlingar som mobbning? Min 
uppfattning är att mobbningsbegreppet fyller en viktig funktion i att särställa det i relation till 
enstaka negativa handlingar. Det är på alla sätt bra att vi har börjat problematisera det 
relationsarbete som hela tiden pågår mellan elever, eftersom det är ett relationsarbete som med 
största sannolikhet innehåller handlingar som försätter vissa individer i utsatta positioner. Det 
behövs dock samtidigt en diskussion om ifall det även i dessa fall handlar om just mobbning, eller 
om det är något annat som där sker. Risken med att tala om alla negativa handlingar som mobbning 
är att vi till sist inte ser de handlingar som verkligen är mobbning. 
 Denna diskussion om hur man inom den kontextfokuserade diskursen vidgar 
mobbningsbegreppet kan även ställas i relation till hur det under samma period uppstår en 
mätmobbning som tar plats inom till exempel internet och mobiltelefoner. Vad som främst bör 
lyftas fram här är hur dessa former av mobbning tar plats på nya sociala arenor där den som blir 
utsatt för mobbningen hela tiden, och överallt, befinner sig i en utsatt position. Sammantaget med 
diskussionen ovan om kamratkulturen målas det upp en bild där alla negativa handlingar är 
mobbning och att mobbningen förekommer överallt och hela tiden.  
 Att man under 2000-talet till stor del flyttat fokus från de enskilda individernas brister och 
tillkortakommanden har fått till konsekvens en stor befrielse för de barn och ungdomar som 
befinner sig i situationer av mobbning. Det har ökat förståelsen för varför människor hamnar i 
dessa situationer, och både när det gäller mobbare och mobboffer har de kunnat befrias från att 
själva vara bärare av och därmed orsak till problematikens förekomst. Det har inneburit en 
befrielse från den uppenbara risken som tidigare funnits med att kategoriseras och därmed 
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stigmatiseras som till exempel mobbare eller mobboffer. Ett kontextfokuserat perspektiv, som jag 
förordar, kan istället se på dem som subjekt vars handlingar möjliggörs eller omöjliggörs beroende 
på det sammanhang som de befinner sig i. Samtidigt som en sådan syn får till konsekvens att 
individens möjlighet till ett aktivt aktörskap till stor del tas ifrån denne, får det också till en positiv 
konsekvens genom den ökade förståelsen för det större sociala sammanhanget utifrån vilket olika 
individer intar eller blir tilldelade olika positioner och handlar utifrån dessa efter bästa förmåga.   
 Det fokus som inom den kontextfokuserade diskursen hamnar på skolan som social miljö och 
organisation får som vi sett till konsekvens att rektorerna och lärarna görs ansvariga för det 
motverkande och förebyggande arbetet mot mobbning. Rektorerna och lärarna tilldelas därmed en 
rad olika skyldigheter både i faktalitteraturen, i läroplaner och i skollag. Utifrån detta kan man 
fråga sig om dessa aktörer i praktiken även tilldelas de rättigheter som är nödvändiga för att kunna 
leva upp till deras ansvar? I relation till detta vill jag här även problematisera det faktum att 
eleverna och föräldrarna nästan helt försvunnit som en effekt av det fokus som sätts på skolan. Det 
aktualiserar en fråga om reaktionen mot ett tidigare individfokus har varit för stark? Har det i 
praktiken inte handlat om att belysa problematiken från flera perspektiv, utan att man har bytt från 
ett perspektiv till ett annat? Och är det då ett nytt perspektivfokus som fått till konsekvens att även 
ansvaret för barnen och ungdomarnas uppfostran har hamnat på skolan? En blick in i den allmänna 
debatten om just uppfostran visar på en bild där man nu söker lägga tillbaka ansvaret på just 
föräldrarna, vilket kan uppfattas som en reaktion på hur föräldrapositionen har varit relativt 
frånvarande inom mobbningsdiskursen under 2000-talet. I en debattartikel från 2014 i Värmlands 
Folkblad talas det om att "ska vi någonsin komma åt mobbningen, måste föräldrarna ta mer ansvar 
för sina barn när det gäller uppfostran. Självklart har skolan sitt ansvar, men huvuddelen av fostran 
ska ske i hemmet" (Lokvist, 2014), i en ledare från 2013 i Smålandsposten menas att "ett barn som 
växer upp har rätt till utbildning, men också till uppfostran. Skolan kan inte göra båda sakerna" 
(Bred, 2013), och i en insändare från 2014 i Arbetarbladet uppmanas att "skolan ska inte fostra 
barnen till goda medborgare, det ska vi som föräldrar göra [...] Tyvärr har det blivit så att dessa 
lärare vi har inom skolan i första hand ska försöka uppfostra barn, som inte har fått det med sig 
hemifrån" (Lundqvist, 2014). Kanske är det därmed dags att även i praktiken få till det 
mångperspektivistiska förhållningssättet? 

7.5. En blick framåt 
Det finns många frågor man kan ställa sig själv kring mobbningsproblematiken; Hur vanligt är 
det? Vad är mobbning? Vad kan och ska göras för att förhindra den? Och varför mobbar, eller blir 
man mobbad? De enkla svaren kan locka för allmänheten, till exempel att det handlar om 
aggressivitet hos pojkar, att man låter förövare eller offer byta skola eller att den som blir mobbad 
sticker ut fysiskt. Dock tror jag inte att vi kommer särskilt långt med dessa svar, som ofta tenderar 
att fokusera på individens egenskaper och tillkortakommanden. Det krävs istället att vi ser till 
skolan som den komplexa miljö det i verkligheten är, där alla dessa individer i sin tur möter en 
struktur och verksamhet som i sig sätter ramar och villkor för de sociala relationerna. Därmed 
förordar jag att allmänhetens syn på vad mobbning är utvecklas i linje med de konstruktioner vi 
kunnat se göras inom expertkåren. Dock får detta inte ske på bekostnad av att även behålla ett 
fokus på vikten av en grundläggande uppfostran från föräldrarnas sida, och att eleverna själva sitter 
inne på viktiga kunskaper om fenomenet mobbning.  
 När det gäller framtida forskning vill jag återkoppla till en del av den kritik som jag lyfte fram 
kring den kontextfokuserade diskursen. Det handlar då om hur man inom denna diskurs tilldelar 
rektorer och lärare en rad skyldigheter men inga rättigheter. Denna framställning aktualiserar 
frågan om hur relationen mellan rättigheter och skyldigheter konstrueras på en kommunal, statlig 
och därmed politisk nivå. En liten inblick i detta har getts i denna studie genom de olika läroplaner 
och skollagar som lyfts fram, dock är det ett område som skulle behöva undersökas mer. Behovet 
av att se på denna konstruktion på en mer politisk nivå ligger i att det är en konstruktion som på 
ett direkt sätt påverkar hur rektorer och lärare i sin tur kan arbeta praktiskt med dessa frågor. Jag 
tror att vi idag vet relativt mycket om vad mobbning är, och vad det innebär för de barn och 
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ungdomar som är inblandade i denna problematik. Dock kvarstår det faktum att mobbning är en 
stor problematik inom skolan, och här tror jag man istället behöver titta på om den kunskap som 
finns i teorin, tillåts appliceras i verkligheten. En verklighet för skolan som kantas av ekonomiska 
besparingar, sjunkande status för läraryrket och en överbelastad rektors- och lärarroll.  
 Därtill skulle det vara fruktbart att se till hur relationen mellan föräldrar och skola ser ut idag. 
Detta utifrån den bild som i denna studie framkommit av en kontextfokuserad diskurs inom vilken 
föräldrarna näst intill helt har stängts ute när det gäller frågan om varför mobbning uppstår och 
hur vi kan förebygga den.  
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