
KVINNORS
UPPLEVELSER

AV MOBBNING I
SKOLAN

En C-uppsats av
Ann-Charlotte Göransson &

Torsten Holmgren

Handledare: Maria Bangura Arvidsson

LUNDS UNIVERSITET
Socialhögskolan
Socialt arbete med barn och ungdomar SOL 064
Höstterminen 2001



1

Abstract

The aim of this thesis was to highlight the experience of girls that were bullied during the senior
level of secondary school and the consequences in relation to their adulthood. The thesis also
addresses if the school organization was aware that the girls were bullied and allowed for the
possibilities of bullying, in particular with respect to bullying amongst girls.

Central issues: Why and where does bullying occur and why does it even exist? Which girls are
likely to be bullied and who is it that bullies them? What does bullying mean when girls are in-
volved? If the girls received help, in what form was this help? If they did not receive any form of
help, what were their experiences? How do they feel today and how are their current relation-
ships?

We have interviewed 4 women who have previously been exposed to bullying; one sixteen-
year-old secondary school student and three school welfare officers. In addition we have also
obtained written replies from a teacher and a school welfare officer. We have also carried out
two secondary school surveys.

The results of the study indicated that the women felt loneliness, lacked self-confidence and had
feelings that nobody wanted to be with them.

Although it is not possible to completely evaluate, our experience leads us to believe that inade-
quacies in the relationship of the informants with their parents was an important factor in their
problematic school days. The research gives no solid basis for this, but the girls’ experiences
suggest that they did not receive sufficient support from their parents or from the school person-
nel. The school organization showed deficiencies in their responsibility.
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Förord

Det här arbetet hade inte låtit sig göras om vi inte fått er hjälp, ni fyra kvinnor som på ett positivt

sätt låtit oss intervjua er, om ett känsligt ämne. Även kuratorernas tillmötesgående, gjorde att vi

kände oss inspirerade inför vår uppgift. Ni två kvinnor, läraren och kuratorn, som skriftligen tagit

er tid att besvara vår intervjuguide, tackar vi också. Du, sextonåriga flicka, som befinner dig i

skolans värld, du är värd ett stort tack för att vi fick möjlighet till att samtala kring detta ämne

med dig.

Vi vill också tacka vår handledare, Maria Bangura Arvidsson, som stöttat oss på ett upp-

skattande sätt, och gett oss stor frihet.

I denna värld

De två som stod henne närmast och som hon litade på
sa inget om att man inte fick ta med sina fåglar dit.

När hon väl befann sig innanför slängde de till henne ett annat namn, ej ett vackert.
Stå ut, ta sig igenom, komma ut hel från denna värld,

där den rädde blev skrämd till tystnad, var det enda som gällde för henne.
Komma ut till vad då? Och sedan? När skulle förändringen ske?

Hur länge skulle masken sitta fast vid det bleka ansiktet?
När allt detta är över och ändå fortskrider, medan tiden flyr snabbt,

hur ska hon då visa upp sitt rätta ansikte?
Genom att oavbrutet studera andra människors anletsdrag

och förhoppningsvis finna ögonen som öppnar det som redan finns
men som sedan länge har tystnat?

                                                                                       (Torsten Holmgren, 2001-12-28)
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1. Inledning

1.1 Introduktion till problemområdet

Vi som ska skriva denna uppsats är av olika kön, vilket kanske ger oss olika perspektiv när vi

ska studera fenomenet mobbning? Och en av oss har barn, en pojke, åtta år, och en flicka, tio år,

vilket gör intresset för skolan stort. Tydligt minns vi också vår grundskoletid på sextio- och sjut-

tiotalet, som vi upplevde som en rå och hård tillvaro för barn på väg in i ungdomen, även om vi så

klart inte hade förmåga att formulera den känslan så då. Detta sammantaget gör att vårt intresse är

stort för hur barn har det i skolan.

Vår förförståelse är att vi ser mobbning bland annat som en produkt av barns utvecklingshistoria,

vilket innebär att vi inte kan benämna dem som elaka små barn som gör fula saker mot varandra

när ingen vuxen ser på. Att se barn som ”ondskefulla små monster” är att som förälder och lä-

rare blunda för vad vi ”mogna män och kvinnor” kan åsamka varandra i familjelivet och på ar-

betsplatserna. Lögn, svek och grymhet är inget barn har kommit på, enligt en sådan syn. Anknyt-

ning, stämplingsmekanismer och självuppfyllande profetior är begrepp som man inte heller då

kan komma ifrån när man ska försöka skärskåda mobbningens grund och orsak. Med en sådan

förförståelse ser man eventuellt mobbaren som otrygg och osäker under ytan, samt att han eller

hon har nedsatt förmåga att visa empati och den mobbade som en individ med reducerad social

kompetens och med bristande förmåga att skapa relationer?

I mitten av sjuttiotalet, när vi gick i högstadiet, existerade inte mycket som skulle kunna kallas

förebyggande arbete mot mobbning. Några lärare såg man exempelvis inte ofta till på rasterna, då

våld och trakasserier fritt fick härja. Mobbning finns, vilket undersökningar visar, i lika hög grad

idag, trots goda intentioner om åtgärder mot den. Det är kanske skolans organisation som inte

förändrats så mycket?
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I ”Barnrapporten”, ett kunskapsbaserat folkhälsoarbete för barn och ungdomar i Stockholms

län 1998, har man försökt beskriva mobbning som:

”Upprepade negativa handlingar som under en tid riktas mot en speciell individ och som
utförs av en eller flera andra personer som uppfattas som starkare än offret. Negativa
handlingar kan vara aggressiv fysisk kontakt i form av slag och knuffar, verbala hot och
hån, grimaser eller elaka gester.” (Barnrapporten i Stockholms län, mars 1998)

Den mer fysiska mobbningen beskrivs som direkt mobbning. Den indirekta mobbningen kan

handla om att med avsikt utesluta eller frysa ut någon ur en grupp.

De senaste åren har mobbningen uppmärksammats allt mer, i media, samhällsdebatten och inom

skolans värld, vilket har lett till ökade insatser för att bekämpa mobbning. Men det är svårt att

mäta mobbning, och vi tror inte att den kvantitetsmässigt minskar ju äldre barnen blir, trots att

vissa undersökningar visar på det, bland annat Dan Olweus undersökningar från sjuttio- och åt-

tiotalet (CBU, 2001).

I högstadiet, gymnasiet och även när barnet har socialiserats till en vuxen individ, får mobbningen

en annan kvalitet, som vi uppfattar det, en annan beskaffenhet, blir mer beräknande och i högre

grad indirekt. Vi har också fått en bild av att pojkar är i majoritet, både som mobbare och

mobboffer. Det är pojkarnas mer fysiska och direkta mobbning som är tydlig, vilket kanske gör

dem mer synliga?

Om det är så, att flickors måhända mer indirekta mobbning är svårare att mäta, till skillnad mot

pojkarnas mer direkta och fysiska mobbning, så är det vår intention med detta arbete att försöka

få en bild av det.
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1.2 Avgränsning

Vi har valt att fokusera på kvinnor i tjugofemårsåldern, och deras erfarenheter av att ha blivit

mobbade i högstadiet, dels för att vi tror att det är lättare för dem, när tio år förflutit sen de läm-

nade grundskolan, att samtala om det, men också för att vi skulle stöta på allt för stora praktiska

och etiska problem om vi intervjuade flickor som idag befinner sig i en mobbningproblematik.

För att få ett sammanhang, en bild av hur skolan som organisation ger plats för en arena där

mobbning existerar, och då i allmänhet mobbning riktad mot flickor och i synnerhet mobbning

mellan flickor, har vi även besökt skolor för observation och intervju av personal.

1.3 Syfte

Vi vill belysa flickors mobbningupplevelser i högstadiet och konsekvenserna av dem i deras

vuxna liv, samt om skolorganisationen synliggör mobbade flickor och skapar utrymme för

mobbning, i synnerhet mobbning mellan flickor.

1.4 Frågeställningar

• Varför och var uppstår mobbning och varför kan den få lov att existera?

• Vilka flickor drabbas av mobbning och av vem blir de mobbade?

• Vad handlar mobbningen om när flickor är inblandade?

• Om flickorna fick någon hjälp, hur såg denna hjälp ut?

• Om de inte fick någon hjälp, vilken är deras upplevelse om det?

• Hur mår de idag och hur ser deras relationer ut?

2. Metod
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2.1 Val av metod

Vi har arbetat med en så kallad icke-experimentell undersökning, där vi studerat ett litet antal

olika fall. Vi har också med hjälp av litteraturstudier funnit teorier som anknyter till vårt ämnes-

område, och som vi sedan har använt oss av i analysen av vårt empiriska material. Underlaget för

vår litteraturstudie har varit Gunilla Björks bok, ”Mobbning – en fråga om makt?” Utifrån den har

vi inhämtat den litteratur som behandlat mobbningforskning.

Datainsamling och analys har skett samtidigt och i växelverkan, där vi har försökt fånga våra in-

formanters handlingar och erfarenheter. Vår strävan har inte varit att få absolut kunskap utan att

få en relativ bild, med andra ord, ett hermeneutiskt förhållningssätt.

För att kunna få en förståelse av flickors mobbningupplevelser i högstadiet och konsekvenserna

av dem i deras liv i dag, samt om den existerande skolorganisationen synliggör mobbade flickor

har vi valt att göra en kvalitativ studie med forskning på fältet, genom deltagande observationer

och kvalitativa intervjuer. Vi hade en känsla av att om vi använde oss av en kvalitativ metod, en

mer nära interaktiv form, skulle detta gynna vår avsikt att gå på djupet istället för på bredden. Vår

intention var alltså att söka beskriva tillvaron så som informanterna upplever och känner den.

Den känsla vi hade, att vi skulle nyttja kvalitativa intervjuer för att över huvud taget, så långt det

går, kunna fylla vårt syfte, förstärktes när vi tagit del av hur Jan Trost beskriver skillnaden mellan

kvalitativ och kvantitativ metod. För att förstå människors sätt att resonera och reagera, eller för

att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, så är, enligt Trost, kvalitativ studie rimlig

(Trost, 1993). När man som vi är ute efter att tolka hur olika aktörer subjektivt upplever sig

själv och sin omvärld är det inte tillräckligt att enbart ”utifrån” observera och kartlägga individers

beteende (Carlsson, 1991).

Det finns alltid en risk att vårt subjektiva bedömande utifrån vår upplevelsevärld skapar en för-

förståelse där vi inte klart kan se de sammanhang våra informanter befinner sig i. Erfarenheter
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och förförståelser förutsätter varandra i en ständig kretsgång (Thurén, 1991), och utan dem hade

inget arbete blivit till. Läsaren får utifrån sin bakgrund bedöma om vi når fram till något så när ob-

jektivitet.

2.2 Urvalsmetoder

2.2.1 Val av skolpersonal

Vi började med att ta telefonkontakt med skolledningen på tre olika skolor och presenterade

oss samt anledningen till vår kontakt. Skolorna vi valde är en skola belägen i en landsortskom-

mun och två stadsskolor. De personer vi fick tala med hänvisade oss samtliga till kuratorerna på

skolorna, varvid vi kontaktade dem. De tre personer vi fick kontakt med var alla positiva till vår

undersökning och ställde gärna upp på en intervju.

Vid vår första telefonkontakt med kuratorn på en av skolorna i staden och kuratorn på landsorts-

skolan fick vi också tillstånd att gå runt och göra observationer på olika platser där eleverna be-

finner sig på rasterna samt att intaga lunch i skolmatsalen tillsammans med eleverna. Detta valde

vi att göra för att få en inblick i hur det ser ut på en skola idag, och för att få en känsla av atmo-

sfär och stämning, samt, att i viss mån få kontakt med elever.

Då vi genomfört intervjuerna med kuratorerna på skolorna visade det sig att vi under samtliga

intervjuer kommit in på diskussionen, om vilken roll lärarna har i arbetet mot mobbning. Vi

tyckte därför att det var viktigt att kontakta några lärare för att höra vad de har för syn på sin roll

i arbetet mot mobbning. Vi har genom bekantskapskretsen kommit i kontakt med två lärare som

undervisar på högstadiet. En av lärarna har tillsammans med kuratorn på den skola hon arbetar

vid, besvarat frågorna skriftligt. Den andre läraren, som uppgav att han själv inte hade så stor

erfarenhet av mobbningsfrågor, överlämnade istället intervjuguiden till en kollega, som vi blev

lovade skulle inkomma med svar. Tyvärr fick vi dem aldrig. Att vi valde att göra på detta sätt

berodde på att tiden var knapp för både lärarna och för oss men att vi ansåg att den information

vi hoppades kunna få från dessa informanter trots allt skulle bli en styrka i vår uppsats.



10 (80)

2.2.2 Val av informanter som har varit utsatta för mobbning

Vår intention var att komma i kontakt med fyra till fem kvinnor som varit utsatta för mobbning

under sin högstadieperiod. Kriterierna vi satte upp för dessa informanter var att de skulle vara

mellan tjugo och trettio år och att de på något sätt bearbetat eller fått distans till sina mobbning-

upplevelser. För att det skulle vara etiskt försvarbart var vi också noga med att det var kvinnor-

nas egen önskan att ställa upp på intervjuer då det kan vara ett känsligt ämne att dela med sig av.

Två av kvinnorna, som båda är tjugofem år, kom vi i kontakt med genom bekantskapskretsen.

Då kravet på anonymitet är stort är det svårt att gå in mer i detalj på hur vi fått kontakt med dessa

kvinnor. Kvinnorna utryckte direkt att det var en mycket angelägen undersökning och att de

gärna ville ställa upp på en intervju och berätta om sina upplevelser. Vid förfrågan om det fanns

någon i deras umgängeskrets som också varit utsatta för mobbning, svarade båda kvinnorna, att

de hade en vän som också varit mobbad. Det visade sig att en av kvinnornas vän inte ville ställa

upp på en intervju. Hon uppgav att hon inte upplevde sig vara mobbad i så stor utsträckning och

att hon inte hade så mycket information att dela med sig av till oss. Vi har även själv tagit kontakt

med en kvinna, som dock inte ville ställa upp på en intervju. Ett tänkbart skäl till att dessa kvin-

nor inte ville ställa upp på en intervju kan vara att de inte fått någon hjälp med att bearbeta vad de

upplevt och kanske att de tycker att det är svårt att prata om det. En av kvinnorna hade en 23-

årig kamrat som gärna ville ställa upp på en intervju.

Efter att två av fem kvinnor fallit bort började vi fundera på hur vi skulle gå vidare med vår under-

sökning. Det materialet vi ditintills fått var mycket omfångsrikt och vi kände ett ansvar för att det

skulle kunna användas på ett bra sätt. När vi så gott som hade gett upp hoppet om att finna yt-

terligare en kvinna, var det en i vår umgängeskrets som ringde och berättade om en 26-årig kvin-

na som gärna ville vara med i vår undersökning. Vi fick hennes namn och telefonnummer, varef-

ter vi kontaktade henne och presenterade oss och vårt uppsatsarbete. Då kvinnorna har delat
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med sig av sina upplevelser på ett så generöst sätt ansåg vi att det inför analysarbetet var av stor

betydelse att vi kunde genomföra denna sista intervju.

2.2.3 En sextonårig flicka

I början av vårt uppsatsarbete såg vi en insändare om mobbning under rubriken ”Postis” i Syd-

svenska Dagbladet, som en flicka hade skickat in. I insändaren stod en e-postadress som vi tog

vara på. Vi skickade ett brev till henne där vi presenterade oss och vår uppsats. Vi bad henne

höra av sig om hon tyckte det lät intressant. Hon svarade en vecka senare och skrev att hon var

intresserad. Det visade sig att hon endast var sexton år och går i nionde klass. Vi bestämde oss

därför att, istället för att intervjua henne om hennes egna upplevelser av att vara mobbad, fråga

henne om hon ville vara med i vår undersökning som en ”expert” på hur det är att gå på högstadi-

et idag. Vi förde en korrespondens med flickan över internet under en vecka. Vi förklarade för

henne vilka tankar vi hade om hur vi skulle använda den informationen hon kunde ge oss. På

grund av flickans låga ålder fick vi ta kontakt med hennes föräldrar för att få tillstånd att intervjua

henne.

2.3 Sammanfattande urvalsdiskussion

Vi har intervjuat sammanlagt åtta personer, fyra kvinnor som befunnit sig i mobbningsituationer,

en sextonårig högstadieelev och tre kuratorer på skolor. Vi har dessutom fått skriftligt svar från en

lärare och en kurator gemensamt. Två kvinnor, som vi trodde skulle ställa upp, valde att inte

göra det, och vår subjektiva bedömning är, som vi varit inne på tidigare, att de här kvinnorna inte

ville ställa upp på en intervju för att de eventuellt inte fått någon hjälp med att bearbeta vad de

upplevt och kanske för att de tycker att det är svårt att prata om mobbningupplevelserna.

Vi tog i ett tidigt stadium av vårt uppsatsarbete beslutet om att det inte skulle vara etiskt korrekt

att intervjua tonårsflickor som befann sig i en pågående mobbningsituation. Vi skulle istället vända

oss till kvinnor som varit utsatta för mobbning under sin högstadieperiod. Det blev då ofrånkom-
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ligt att ställa retrospektiva frågor, då vi var intresserade av vad som hände för cirka tio år sedan.

För att få svar så nära sanningen som möjligt är det till stor hjälp att få informanten, som Trost

uttrycker det: ”hänga upp minnet på någon händelse eller något skeende som är signifi-

kant” (Trost, 1993, s 53) för denne. Kvinnorna hade många exempel av mobbningsituationer

som vi kunde utgå från och ställa konkreta frågor utifrån som var till stor hjälp för båda parter.

Vår kvalitativa undersökning har vilat på ett styrt urval, där vi på förhand ställt upp kriterier för

kön, ålder och yrkestillhörighet för skolpersonal. Det var alltså här en icke-slumpmässig selektion

av informanter, där det i ett fall är att betrakta som ett så kallat ”snöbollsurval” (Denscombe,

2000; Hilte, 2001).

2.4 Förberedelser och utformning av intervjuguide

Då vi beslutat oss för att använda intervju som metod började arbetet med att utforma in-

tervjuguider avsedda för skolpersonalen respektive kvinnorna. När vi kommit så här långt var det

dags att ta ställning till vilken form intervjun skulle ha. Vi uteslöt omgående den strukturerade

formen, vilken nästan kan liknas vid en enkät. Denna form kan kännas starkt hämmande på både

intervjuaren och informanten i ett försök att skapa ett naturligt samtal, då man är begränsad av

fasta frågor och svar.

Nu stod valet mellan halvstrukturerad form, vilken är en lite friare form, och den helt

ostrukturerade, vilken fungerar som ett regelrätt samtal. Den helt ostrukturerade intervjun har

formen av att vanligt vardagssamtal mellan två lika parter, vilket också är uteslutet då vi har vissa

bestämda ämnesområden som vi vill ha svar på. Undersökningens syfte får styra valet, och i vårt

fall blev det en halvstrukturerad intervju med en frågeguide att gå efter, men som dock ger

möjlighet för avvikelser om informanterna så skulle behaga (Andersson, 1994). Fördelarna med

den halvstrukturerade intervjun är dels att man reducerar informationsmängden till att till största
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del innefatta sådant som är av intresse för frågeställningen, och dels att man kan ställa samma

frågor till ett större antal människor (Lanz, 1993).

Intervjuguiden bör utformas enkelt och övergripande men samtidigt så omfattande som möjligt.

Jan Trost varnar för alltför detaljerade guider, samtidigt som man måste sträva efter att få en

balans i samtalet. Utformandet av intervjuguiderna har styrts av den litteratur vi använt oss av,

och med vårt syfte i tankarna så växte våra guider fram (Trost, 1993) (se bilagor).

2.5 Genomförande av intervjuer

2.5.1 Kvinnorna som upplevt mobbning

Vid första kontakten med samtliga informanter presenterade vi oss och frågade om det gick bra

att vi var två som intervjuade, och det var ingen som hade problem med det. Tystnadsplikten

informerade vi också om, både vid första kontakten och i början av varje intervju. Under inter-

vjuerna var det en som hade huvudansvaret för samtalet, medan den andre lyssnade och var

uppmärksam på olika reaktioner från informanten. Vi var medvetna om att det var en del känsli-

ga ämnen som vi tog upp och att det var viktigt att informanterna kände sig trygga med oss. Vi

var också noga med att vid presentationen berätta att vi är en man och en kvinna som skulle ut-

föra intervjun. Det var ingen av de som ville vara med i vår undersökning som hade något emot

att vi representerade båda könen, men vi är medvetna om att detta kan ha påverkat hur infor-

manterna har svarat. Att vi representerar båda könen samt att vår ålder och vår förförståelse har

betydelse, både för vilken information vi har fått men även hur vi tolkar den, har vi diskuterat och

är väl medvetna om, även om vi inte djupare har analyserat vad det till exempel skulle innebära

om vi som intervjuare hade varit av samma kön.

Vid varje intervjutillfälle fick informanterna avgöra om vi fick använda oss av bandspelare, vilket

gick bra för alla utom för en kvinna. Man kan inte komma ifrån att det känns tryggast med att

använda bandspelare, framför allt när man inte är en van intervjuare. Det är också bra angående

aspekten att man kan lyssna på sig själv och bli medveten om de fel man gör.
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Valet av intervjumiljö styrdes av informanterna, två kvinnor blev intervjuade hemma hos en av

oss och två blev intervjuade i sina hem. I de senare fallen var det av praktiska skäl, de tyckte

helt enkelt att det för dem var smidigast så. I de två förstnämnda fallen, upplevde vi inte att de

kom i något underläge för att de blev intervjuade i hemmet hos en av oss. De tyckte att det var

en bra miljö där de kunde känna sig helt anonyma och avslappnade och inte bli störda av någon

de kände. Det blev i alla intervjusituationerna, som vi upplevde det, naturliga och avspända

samtal.

Ett problem som vi brottades en del med var att undvika ledande frågor, vilket gick bättre vid de

senare intervjuerna. Intervjuerna med kvinnorna blev mycket omfattande och tog mellan två och

tre timmar.

2.5.2 Kuratorerna

Två av intervjuerna genomfördes, efter kuratorernas egna önskemål, på deras tjänsterum på sko-

lan. En kurator önskade av praktiska skäl att intervjun skulle ske hemma oss en av oss. Vi är

medvetna om att intervjuarens hem inte anses vara en bra plats för en intervju då informanten

kan känna sig i underläge (ibid), men då det var kuratorns egen önskan så ansåg vi inte att detta

skulle vara ett hinder. Intervjuerna med kuratorerna tog ganska exakt en timme vardera.

Vi upplevde att våra intervjuguider fungerade tillfredsställande och vi kunde få ganska av-

slappnade intervjuer. Inför första intervjun var vi lite osäkra på om ämnesområdena i vår intervju-

guide skulle vara tillräckligt omfattande men det visade sig att vi fick mycket och relevant infor-

mation som vi ansåg oss behöva för vårt fortsatta uppsatsarbete. Det är inte bara en fördel att ha

med varje detalj, man ska också kunna bearbeta materialet vid analysen. Är man en ovan inter-

vjuare vill man gärna få med precis allt som rör ämnet, vad informanten tänkt, känt och upplevt.

”Horror vacui”, rädsla för tomrummet, är något man ska försöka undvika (ibid). Vi kände oss
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också vid några tillfällen lite stressade när det uppkom en, som vi erfor det, ”pinsam tystnad”,

men detta var också något som blev bättre efter hand. Det kan vara bra med tystnad, det ger tid

för eftertanke för båda parter (ibid).

2.5.3 Den sextonåriga flickan

När vi fått tillstånd av flickans föräldrar till intervjun bestämde flickan att vi skulle genomföra in-

tervjun hemma hos en av oss. Vid intervjutillfället var vi noga med att på ett så seriöst sätt som

möjligt genomföra intervjun, men att det samtidigt skulle bli en avslappnad atmosfär. Vi infor-

merade flickan om att alla uppgifter skulle behandlas konfidentiellt, ingen utomstående kommer

att få ta del av något på ett sådant sätt att hennes identitet kan röjas eller igenkännas. Vi inledde

med att tala lite om allmänna saker, varpå vi efter flickans tillstånd satte på bandspelaren. Frågor-

na vi använde oss av vid denna intervju var mer allmänt hållna, och handlade om hur det är att gå

på högstadiet idag samt hur hon upplever att vuxna och framför allt lärarna kan vara behjälpliga i

olika mobbningsituationer (se bilaga 3). Vi avrundade med att tala om olika musikstilar och fri-

tidsintresse. Som vi upplevde det fick vi ett avslappnat samtal där frågorna inte styrde allt för

mycket.

2.5.4 Bearbetning och analys

Efterarbetet var mycket omfattande. Vi lyssnade igenom varje intervju och skrev ner dem orda-

grant. Vid den intervju som genomfördes utan bandspelare stod en av oss för anteckningar un-

der intervjun. Direkt efter intervjun gick vi tillsammans igenom anteckningarna och hjälptes åt att

skriva ut den. Under intervjun antecknade vi speciella uttryck som vi trodde skulle bli till hjälp i

analysarbetet. Vi redigerade texterna utifrån vår redan förfärdigade intervjuguidestematiseringar. I

nästa fas av analysarbetet hade vi funnit nya tematiseringar utifrån det empiriska materialet och

nu valde vi ut de teorier som kunde belysa detta. I detta arbete upplevde vi att det var en styrka

att vara två och att vi dessutom varit närvarande båda vid samtliga intervjuer. Samtidigt som vi

såg styrkan i att vara två så var det inte alltid arbetet blev så effektivt, framför allt i analysarbetet,
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där vi kunde fastna i långa men intressanta diskussioner utifrån våra egna upplevelser från framför

allt högstadieperioden på sjuttiotalet.

2.6 Observationer

Vi har befunnit oss på två skolor vid två olika tillfällen, en stadsgrundskola med årskurserna 4-9

(700 elever) och en högstadieskola i en landsortskommun (500 elever). En skillnad mellan de

två skolorna var, att i stadsskolan hade klasserna sina egna klassrum. På den skolan fanns inte de

traditionella skåpen i korridorerna, utan elevernas läromedel fanns i personliga skåp och fack i

klassrummet. Så var det inte i landsortsskolan, där hade var och en av eleverna sitt undervis-

ningsmaterial i stora skåp längs med skolans huvudkorridor.

I båda skolorna startade vi våra observationer med att intaga lunch i skolmatsalen. I stadsskolan,

byggd i början av nittiotalet, präglades matsalen interiör av textilier och pastellfärger, av att

mycket personal intog sin lunch tillsammans med eleverna och att det var åldersblandat från fjär-

de till nionde årskurs. Interiören i landsortsskolans bespisningslokal var fattigt på textilier och den

dominerande färgen var grå. Förutom bespisningspersonalen, fanns på lunchrasten en man som

organiserade kön utanför matsalen, men som även var närvarande i matsalen, som en vuxen

auktoritet.

Vi har valt att inte göra några anteckningar under observationerna. Vi har när vi kommit hem, var

för sig, nedtecknat våra reflexioner kring våra upplevelser och utifrån detta fört en gemensam dis-

kussion. Här såg vi en styrka i att vara två som samtidigt utförde observationerna då två obser-

vatörer i stort sett aldrig producerar lika redogörelser. Detta beror bland annat på att den en-

skilde individen har ett selektivt minne, vi kommer alltså ihåg olika saker eftersom vi är två per-

sonligheter med olika bakgrund. Samtidigt är vår perceptionsförmåga också selektiv, minnet fil-

trerar den information som det tar emot via sinnena. Vad som också har betydelse för vad ob-

servatören upplever är vilket känslomässigt och fysiskt tillstånd samt vad denne har med sig i sitt
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bagage, detta kan bidra till en förhöjd perception (Denscombe, 2000). Vår tanke bakom detta

tillvägagångssätt var att vi ville väcka så lite uppmärksamhet som möjligt och genom det, inte

störa elevernas normala beteende så att de kanske skulle kunna få en avvaktande hållning.

I viss mån bedrev vi en deltagande observation. Vi kom i kontakt med elever utan att vi för den

sakens skull särskilt aktivt sökte kommunikation. Eleverna var intresserade av vem vi var och

vad vi gjorde på skolan. De sökte kontakt med oss i lika stor utsträckning som vi närmade oss

dem. Öppet berättade de hur de upplevde att det var på skolan. Under den tid vi befann oss på

skolorna, cirka tre timmar i varje skola, vistades vi i den normala miljön. Vi satt och åt med ele-

ver i matsalen och gick därefter omkring i skollokalerna under lunchrasten. Det vi upplevde på

skolorna säger inte hur det generellt brukar vara, angående miljö och stämning, men i analysen

redogör vi för våra subjektiva intryck.

2.7 Presentation av informanterna

Vi presenterar nedan varje informant, för att underlätta läsningen av uppsatsen. Alla namn och

detaljer som kan identifiera informanterna är utbytta. Skolpersonalens ålder och fa-

miljeförhållande anser vi inte är relevant att redogöra för, varför det i deras fall endast blir en

presentation av deras fingerade namn och vilken typ av skola de arbetar vid.

Maja är tjugofem år och bor idag i en medelstor stad. När Maja var tolv år, flyttade hon till-

sammans med sin familj från den mindre ort hon vuxit upp i, till den stad där hon fortfarande bor.

Maja har en lillasyster, en storebror och en äldre halvsyster. Idag bor hon tillsammans med sin

pojkvän och hon läser vid en högskola. Intervjun ägde rum i en av intervjuarnas hem 011116.

Carina är tjugosex år, hon bor och lever ensam i en större stad i södra Sverige. Hon har växt

upp på en mindre ort där hon gått på samma skola under hela sin grundskoleperiod. Carina har
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en lillebror och en storasyster. Idag arbetar Carina som vårdbiträde inom äldreomsorgen. Inter-

vjun ägde rum i en av intervjuarnas hem 011127.

Erika är tjugofem år och bor tillsammans med sin pojkvän i en medelstor stad. Erika kom till-

sammans med sin familj till Sverige när hon var åtta år. Erika har en lillasyster. Familjen flyttade

efter en kort period på en flyktingförläggning till en lägenhet i utkanten av en stad i södra Sverige.

I samma område som familjen bodde finns den skola som Erika gick i under hela sin grundsko-

leperiod i Sverige. Efter avslutad grundskola fortsatte Erika på gymnasiet och idag läser hon på

högskola. Intervjun ägde rum i Erikas hem 011128.

Åsa är tjugotre år och bor i en medelstor stad tillsammans med sin pojkvän. Hon är uppvuxen

och har gått i skola på en mindre ort. Åsa har en storebror. Hon hoppade av gymnasiet och

började arbeta som ekonomibiträde inom äldreomsorgen. Idag har hon tagit upp sina studier

igen och läser på Komvux. Intervjun ägde rum i Åsas hem 011205.

Nina är sexton år och bor tillsammans med sina föräldrar samt lillasyster och lillebror. Familjen

bor i ett område som ligger i utkanten av staden. I bostadsområdet där Nina och hennes familj

bor ligger också skolan där Nina går. Nina tycker om att skriva, och det var genom en artikel

hon författat som vi fick kontakt med henne. Hon hade skickat in en insändare som handlade

om mobbning till en tidning. Intervjun ägde rum i en av intervjuarnas hem 011212.

Kurator (A)nna arbetar på en stadsskola. Intervjun ägde rum på kuratorns tjänsterum på skolan

011109.

Kurator (B)odil arbetar på en stadsskola. Intervjun ägde rum i en av intervjuarnas hem

011113.
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Kurator (C)amilla arbetar på en landsortskola. Intervjun ägde rum på kuratorns tjänsterum på

skolan 011119.

Lärare (D)iana & Kurator (E)lin arbetar på en landsortsskola. Denna intervju var skriftlig och

skickades till oss 011207.

2.8 Disposition över fortsatt framställning

Efter vårt inledande kapitel samt metodkapitlet fortsätter vi med ett kapitel där vi redovisar tidi-

gare forskning. Vi inleder detta kapitel med Dan Olweus definition på mobbning och går sedan

vidare med en presentation av valda delar av Olweus’, Gunilla Björks och Zelma Fors forskning

om mobbning. Nästkommande kapitel är en presentation av de teorier vi valt. Efter det be-

handlar vi i ett kapitel skolan som organisation, bland annat skollag och läroplan. Därpå följer

kapitlet redovisning och analys där vi med hjälp av de valda teorierna analyserar vad vi kommit

fram till i vårt empiriska material. Vi avslutar sedan med en slutdiskussion.

3. Tidigare forskning

3.1 Dan Olweus definition på mobbning

Mobbning är ett sociologiskt fenomen som sysselsatt många forskare. Den mest kända i Sverige

är förmodligen Dan Olweus, professor vid universitetet i Bergen. I Sverige riktades forskningen

om mobbning till en början mot skolmobbning, och Olweus forskning var inget undantag. Han

var den första i Sverige som gjorde en vetenskaplig studie om mobbning i skolmiljö, och bedrev

i början av sjuttiotalet omfattande undersökningar i Solna- och Stockholmsskolor, bland 12–

16-åriga skolpojkar. En ofta använd definition på en som utsätts för mobbning, som Olweus

kallade hackkyckling, har sitt ursprung från undersökningen (Björk, 1999; Olweus, 1973):
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”Med utpräglad hackkyckling menar vi en pojke, som under ganska lång tid blivit och
kanske fortfarande är 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.” (Olweus, 1973, s 53)

Olweus definition på mobbaren formulerades som följer: ”Med översittare menar vi en pojke,

som ganska ofta förtrycker eller plågar någon annan eller andra, pojkar eller flickor, fy-

siskt eller psykiskt.” (ibid, s 54)

Olweus kom att stå för en mobbningdefinition, som också blev en utgångspunkt för den stora en-

kätundersökning om mobbning, under hans ledning, som genomfördes i både svensk och norsk

grundskola 1983/84. Definitionen, som idag snarlikt formuleras i Nationalencyklopedin, är som

följer: ”Det är mobbning när en eller flera individer, upprepade gånger och över en tid blir

utsatta för negativa handlingar från en eller flera individer.” (Björk, 1999, s 16; National-

encyklopedin, 2001).

3.2 Olweus undersökningar

Dan Olweus har lett de största undersökningarna som genomförts om mobbning i Norden. I

början av åttiotalet bedrevs enkättunderökningar både i svensk och norsk grundskola; cirka 17

000 elever i årskurs 3-9 fördelade på 60 skolor i Göteborg, Malmö och Västerås besvarade frå-

geformuläret läsåret 1983/84. En liknande undersökning genomfördes i norska skolor med cirka

130 000 elever hösten 1983 med samma frågeformulär som i den svenska undersökningen. En

utvidgad version av detta frågeformulär användes också i en mer djupgående undersökning om

mobbning i skolor i Bergen, ett projekt som omfattade 2 500 elever, samt 1 000 föräldrar och

flera hundra lärare. Eleverna i den undersökningen följdes under 2,5 år (Olweus, 1991).

Med utgångspunkt av undersökningens analyserade datamaterial var det möjligt att få en i hög

grad bättre uppfattning än tidigare angående mobbningens omfattning, fördelning på olika årskur-

ser, på pojkar och flickor, på stora och små skolor etcetera (ibid).
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I den i korthet ovan beskrivna undersökningen (1983/84) kom Olweus och hans medhjälpare

bland annat fram till att var sjunde elev i svensk grundskola (15 procent) var inblandad i mobb-

ning, som mobbare eller offer, och att var tjugonde elev (5 procent) var inblandad i mer allvarlig

mobbning, det vill säga en gång i veckan eller mer (Björk, 1999).

Olweus forskning från sjuttiotalet var endast inriktad på pojkar. Varför det blev så förklarar han

med de här orden:

”Tidigare undersökningar och förförsök har visat att aggressionsvariabler och den före-
liggande problematiken för de aktuella åldrarna kan tillförlitligt undersökas med enbart
pojkarna i klassen som försökspersoner; de negativa effekterna av att inte flickorna
medtagits torde från undersökningsteknisk synpunkt vara obetydliga.” (Olweus, 1973, s
32-33)

Olweus senare undersökningar har visat att det är betydligt fler pojkar än flickor som mobbar

andra. Olweus har också visat att flickorna företrädesvis blir mobbade av pojkar. Det är också

något fler pojkar som mobbas. När flickor mobbar flickor, är det ofta indirekt mobbning det

handlar om: förtal, ryktesspridning och manipulation av vänskapsrelationer. Undersökningar har

också visat att mobbning var vanligast i årskurserna 3-6 medan andelen mobbade sjönk högre

upp i årskurserna (Olweus, 1991).

Olweus har även kommit fram till att det föreligger en viss obalans i styrkeförhållandet mellan

mobbare och offer och att det går att skilja på direkt mobbning, ett relativt öppet angrepp på

offret, och indirekt mobbning, i form av social isolering och utfrysning (ibid). Den direkta mobb-

ningen är ett, enligt Olweus undersökningar, större problem bland pojkar än flickor:

”Relationerna mellan pojkar i stort sett är hårdare, tuffare och aggressivare än mellan

flickor.” (ibid, s 14)
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3.2.1 Viktiga resultat och kunskaper från Olweus undersökningar

Det framkom en del viktig och systematisk kunskap från Olweus undersökningar på åt tiotalet,

men även en rad lämpliga åtgärder som visade sig få klara positiva effekter angående att minska

och förebygga mobbningproblem. Nedan följer några punkter som belyser betydelsefulla lärdo-

mar i undersökningens kölvatten. Vid läsning av dessa punkter måste man hålla i minnet, ”att det

hittills gjorts betydligt mindre forskning om mobbning bland flickor”. (ibid, s 23)

• Det finns en tendens till att pojkar blir mer utsatt för mobbning än flickor. Detta är särskilt

markant på högstadiet.

• Flickor är mer utsatt för indirekt och mer subtil mobbning.

• Mobbning av mer fysiska inslag är mer vanligt bland pojkar. Flickor använder gärna mer

utstuderade och indirekta metoder, som förtal, ryktesspridning och manipulering av vän-

skapsrelationer.

• Relationerna mellan pojkar är i stort sett hårdare, tuffare och aggressivare än mellan flickor.

• Cirka 65 procent av de mobbade eleverna på högstadiet säger att lärarna bara ”någon en-

staka gång eller nästan aldrig” gör något för att stoppa mobbningen.

• 80 procent av elever som mobbas på högstadiet uppger att klassföreståndaren inte har talat

med dem om mobbning.

• Cirka 45 procent av eleverna på högstadiet rapporterar att ”någon vuxen” har talat med dem

om mobbning. För elever som uppgett att de har mobbat andra är siffrorna betydligt lägre.

• Det är nästan tre gånger så många elever som blir mobbade i skolan som på skolvägen. Sko-

lan är alltså det ställe där det mesta av mobbningen sker.

• Det finns ett klart samband (undersökning av cirka 40 skolor) mellan ”lärartäthet” under

rasterna och förekomsten av mobbning: Ju fler lärare på rasterna, desto mindre mobbning

vid skolorna.

• Elever som blir mobbade under en viss period, har en tendens att bli det också flera år se-

nare.
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• Att vara mobbare eller mobboffer är något som kan sträcka sig över lång tid, ofta flera år.

• En elev som är offer för mobbning, befinner sig alltså ofta i en svår situation över lång tid.

• Möjligheterna för en elev som är offer för mobbning att komma ur en sådan situation är inte

så stora, om inte speciella ansträngningar för att åstadkomma en förändring sätts in.

• Den enda ”yttre avvikelse” som klart skiljde mobbare och mobboffer åt var fysisk svag-

het/styrka. Mobboffer var fysiskt svagare än andra pojkar medan mobbare var fysiskt star-

kare än genomsnittet.

• Yttre avvikelse, exempelvis glasögon, rött hår, kroppsfysionomi, ser ut att spela en långt

mindre roll för uppkomsten av mobbning än man vanligen tror.

• De typiska mobboffren är mer ängsliga och osäkra än elever i allmänhet. De är ofta försikti-

ga, känsliga och tystlåtna.

• Mobboffren har ofta en negativ värdering av sig själva och sin situation. De känner sig ofta

dumma och misslyckade, skamsna och oattraktiva.

• Den vanligaste typen av mobboffer är det ”passiva mobboffret”, i motsats till den långt

mindre vanliga typen, ”den provocerande”.

• Långvarig mobbning ökar ångest, osäkerhet och den allmänt negativa värderingen av sig själv

betydligt.

• Angående självkänsla har mobbaren en genomsnittlig eller förhållandevis positiv värdering av

sig själv

• Den inte helt ovanliga uppfattningen att individer med aggressivt beteende egentligen, ”under

ytan”, är ängsliga och osäkra, finns det inte mycket som tyder på.

• Det finns ett tydligt sammanband mellan fysisk styrka och hög popularitet bland kamraterna

respektive fysisk svaghet och låg popularitet.

• Fysisk styrka fungerar alltså som ett skydd mot mobbning.

• Fysisk styrka spelar säkerligen inte samma roll för mobbning bland flickor. Det är inte klar-

lagt om det finns någon annan egenskap eller faktor som har en annan motsvarande skydds-

funktion när det gäller mobbning bland flickor. (ibid)
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3.3 Undersökningar på nittiotalet

Vid en utforskning om mobbning i skolorna i Stockholms län 1996 framkom det här resultatet:

Av barn i årskurs fem som varit underkastade mobbning, visade det sig att pojkarna procentuellt

varit mest utsatta; 21 procent av dem hade minst en gång under läsåret blivit mobbade. Motsva-

rande siffror för flickorna var 18 procent. I årskurs nio hade 16 procent av pojkarna och 10

procent av flickorna blivit mobbade minst en gång under läsåret. Undersökningen visade också

att mer frekvent mobbning hade 1-2,5 procent varit utsatta för (CBU, 2001-01-29).

”Barnrapporten” redogör för att undersökningen 1996 väl stämmer överens med de resultat

som Dan Olweus, som tidigare nämnts, fick fram efter studier i Sverige och Norge under mitten

av 1980-talet. Han fann att fler pojkar än flickor både mobbar och blir mobbade. Olweus fann

även att i takt med stigande ålder hos barnen sker en minskning av antalet mobboffer, och att

den fysiska mobbningen avtar när barnen blir äldre (ibid).

I Olweus undersökning på åttiotalet, den senaste riktigt stora, där underlaget var 17 000 enkäter

i årskurserna 3-9, framkom att 15 procent av eleverna varje år var inblandade i mobbning, vilket

innebär att en av sju elever antingen var offer eller själv mobbade. (Barnombudsmannen, 2001).

Det går att göra en jämförelse med Olweus studie och den som Folkhälsoinstitutet gjorde 1997

om psykisk hälsa och mobbning. I den framkom att 11 procent av eleverna var inblandade i

mobbning. Man kan vid ett jämförande skönja en svag nedgång, men som beskrivs i Barnom-

budsmannens rapport om förslag mot mobbning, blir nivåerna ungefärliga när man jämför samma

årskurser i båda undersökningarna. Vad Folkhälsoinstitutets undersökning också visar, är att

pojkar i högre grad än flickor blir mobbade. Pojkar är även mobbare i större utsträckning än

vad flickor är (ibid).

BRIS samtalsstatistik visar att mobbning är en av de vanligaste förekommande orsakerna till att

barn ringer organisationen, och att det är ett stort samhällsproblem står utan tvivel. År 2000,
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ökade samtalen till BRIS om mobbning med 26 procent och på fyra år har samtalen mer än för-

dubblats. Under första halvåret 2000 gick över 9 000 samtal vidare till bearbetning, och av dem

handlade 1 380 om mobbning (TT, 2001).

En attitydundersökning som skolverket låtit göra bland 2 000 elever vårterminen 2001, visar,

omräknat till hela befolkningen, att omkring 50 000 elever i högstadiet och gymnasiet känner sig

mobbade av skolkamrater eller lärare, av dem känner sig fler mobbade av lärare än av andra

elever (Skolverkets hemsida, 2001).

Undersökningar visar att mobbningen ligger kvar på samma nivå som i början av 1980-talet, vil-

ket innebär att omkring 100 000 barn och ungdomar varje år utsätts för mobbning i skolan.

Barnombudsmannen har som intention, att inte bara minska mobbningen i våra skolor, utan även

att ha som ändamål att inget barn ska utsättas för mobbning (Barnombudsmannen, 2001).

3.4 Vem belyser flickornas situation?

Av den forskning om mobbning vi har stött på har vi inte funnit någon som speciellt är inriktad på

flickornas upplevelser av att ha blivit mobbade. Även internationellt synes Dan Olweus forsk-

ning vara den mest framträdande när det gäller barnmobbning (Björk, 1999), men som vi ser

det, är det pojkarnas mobbning som är mest framträdande i hans undersökningar. I Olweus

forskning på sjuttiotalet, som resulterade i boken ”Hackkycklingar och översittare” (1973), är

det enbart pojkmobbning som belyses. Även i Olweus senare forskning är det pojkarna som

kommer i fokus. Som vi varit inne på tidigare, så gör Olweus en distinktion mellan direkt och in-

direkt mobbning, där pojkarnas mer fysiska handlingssätt mer kommit fram i hans undersök-

ningar (Olweus, 1991). Han beskriver det så här: ”Dessa skillnader har säkerligen både en

biologisk och en social/miljömässig bakgrund.” (ibid, s 14) En sådan bakgrund genererar,

som han menar, i en skillnad mellan pojkarnas mer direkta och flickornas mer indirekta mobb-

ning (ibid).
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De resultat Olweus fick fram, där pojkarna mer synliggjordes, ansåg han inte fick innebära att

man ”inte behöver fästa avseende vid mobbningproblem bland flickor”. (ibid, s 14) Han

menade alltså att flickors problem måste uppmärksammas och åtgärdas, antingen flickor blir offer

eller själv utövar mobbning. Även om Olweus undersökningar visar att pojkar var lika utsatta

för indirekt mobbning som flickor hade han en tanke om att det är möjligt att flickor använder

speciella metoder som inte kunnat registreras med de frågeformulär som användes, även om han

ansåg det vara osannolikt (ibid).

Anatol Pikas, docent i pedagogisk psykologi vid Uppsala universitet och författare av böcker

och skrifter där han mest riktat in sig på hur man bekämpar och behandlar skolmobbning, tar

upp flickan som mobbningoffer, men gör ingen större åtskillnad utifrån att han menar att det inte

finns någon avgörande skillnad i behandlingens principer. Men han är av den åsikten, precis som

Olweus, att skillnaden mellan pojkars och flickors sätt att mobba är uppenbar. När det gäller

pojkar är det synligt fysiskt våld som är framträdande och angående flickor, är det socialt ute-

slutningsspel som dominerar. Olikheterna i mobbningen påverkar, menar Pikas, knappast dialo-

gen med mobbaren i det samtal som kan äga rum i behandling och bekämpning av mobbning

(Pikas, 1989).

3.5 Gunilla Björks forskning

Även Gunilla Björks1 forskning i slutet av åttiotalet, som till en början var inriktad på att

komplettera Olweus forskning, med en studie av den psykosociala miljön och dess betydelse

för mobbningsituationen, men som på nittiotalet mer kom att handla om hur själva mobbningsitu-

ationen gestaltar sig och vad som gör att den växer fram och hålls vid liv (Björk, 1999), är in-

riktad på hur pojkar beter sig mot varandra.
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I sin bok ”Mobbning – en fråga om makt?” (ibid) utgår Björk från Jonas Gardells bok ”En ko-

mikers uppväxt”, som är en roman som handlar om att växa upp i en svensk förort på sjuttiota-

let. I den gestaltas ”klassens clown”, Juha, den mobbade Thomas och mobbarna, Lennart och

Stefan (Gardell, 1992). Som Björk beskriver det, var det för att pröva en strategianalytisk be-

greppsapparat på problemområdet som hon skildrade några sekvenser ur Gardells roman. I av-

snittet där denna begreppsapparat beskrivs – där hon framställer, att det mest väsentliga med ett

strategianalytiskt synsätt är maktbegreppets karaktär av relationsegenskap och där hon beskri-

ver statsvetares, sociologers och filosofers, bland annat Michel Foucaults, Rollo Mays, Max

Webers och Michel Croziers, uppfattningar och definitioner om makt – kommer hon fram till att

i en strategianalys är makt en grundläggande ingrediens i alla sociala situationer (Björk, 1999),

vilket vi senare beskriver i teoriavsnittet.

Björk har med utgångspunkt från Jonas Gardells roman och de avsnitt ur den, framställt följande

hypoteser:

• Mobbning utgör en serie kränkningar. Varje kränkning är en sorts inkompetensförklaring.

• Inkompetensförklaringen gäller det spel som för nuvarande spelas och till detta hör vissa

regler. För att få vara med och spela krävs att man ställer upp på dessa regler.

• Spelet gäller ett utökat handlingsutrymme och speglar de maktförhållanden som råder för

tillfället. En ökning av handlingsutrymmet motsvaras av en ökning av makt. (ibid, s 52)

Med hjälp av fyra autentiska fall analyserar och beskriver Björk ett antal olika nyckelsituationer

där hon sökt finna belägg för sina hypoteser. I fallbeskrivningarna har Björk i huvudsak använt

sig av djupintervjuer med alla de inblandade huvudpersonerna i de olika fallen, där det i första

hand gick ut på att ta reda på hur de definierade

                                                                                                                                                
1 Gunilla Björk är specialist i klinisk och pedagogisk psykologi. Hon är verksam vid Nordiska hälsovårdshögskolan i
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• mobbningsituationen och dess karaktär

• de egna handlingarna och omgivningens agerande, samt

• enstaka situationers betydelse för framväxt och vidmakthållande (ibid, s 18)

Björk försökte med sin undersökning ta reda på vad makt betyder för mobbning. En kunskap

hon fick var att mobbaren hela tiden måste återskapa makt på den mobbades bekostnad genom

att beskära den mobbades handlingsutrymme. I den osäkerhet som uppstår i den mobbades be-

gränsade utrymme utökar mobbaren i sin tur sitt handlingsutrymme. Mobbaren finner den frihet

han/hon eftersträvar på bekostnad av den mobbades kringskurna frihet (ibid).

Mobbningsituationer föds i sociala sammanhang, i en organisation, till exempel i skolvärlden.

Björk menar att som lärare eller skolledare har man den formella makten i skolan, utnyttjar man

inte den, om man till exempel låter de informella ledarna (elever som mobbar) ta hand om och

styra integrationsprocessen, exempelvis när en elev kommer ny till klassen, är det risk för att

mobbning uppstår. Ett första steg för att synliggöra mobbning och åt gärda den, menar hon, är att

nämna och benämna den, att erkänna mobbningsituationerna, att som pedagog lita på egna iakt-

tagelser, ta dem på allvar och inte blunda för dem. Björk menar, att den allra viktigaste slutsatsen

från hennes undersökning är det delade ansvaret (ibid): ”Ingendera parten i en mobbningsitu-

ation är helt maktlös, och ingen är heller utan ansvar. Men med den formella makten föl-

jer ett särskilt ansvar. Att våga se över det egna maktutövandet är att ta sin del av det

ansvaret”. (ibid, s 171)

Hennes undersökning av de fyra fallen, ansåg hon, bekräftade de tre ovan beskrivna slutsatserna

(ibid).

                                                                                                                                                
Göteborg.
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3.5.1 Våra reflektioner angående Björks forskning utifrån ett könsperspektiv

Det som är påtagligt i Björks forskning är frånvaron av flickor. Av de fyra autentiska fall hon

analyserar och beskriver, är det bara ett som beskriver hur en flicka mobbas. Även om hon

kallar det ett ”tjejfall” så är det i huvudsak pojkar som mobbar flickan direkt. Björk menar att

hon medvetet strävade efter att belysa ett fall där flickor var inblandade men att hon höll på att

ge upp. När hon till sist lyckades intervjua de inblandade i ”tjejfallet” så fanns det inte så många

inslag av indirekt mobbning, utan det handlade mest om fysisk, direkt mobbning, där både den

mobbade flickan, som använde ett provokativt handlingssätt, och de mobbade pojkarna tillvä-

gagångssätt var våldsamt. Flickan beskrevs av Björk som ”en stark tjej, både fysiskt och psy-

kiskt”. (ibid, s 122)

3.6 Distinktion mellan Olweus och Björk

I Olweus bedrivna ”hackkyckling/översittarforskning” från början av sjuttiotalet undersökte han

olika bakgrundsfaktorer till mobbninguppkomst. Olweus kom fram till att avgörande för upp-

komst av mobbning är psykologiska karaktäristika. Bland annat menade han att bakgrund och

hemförhållanden har stor betydelse. De hem som skapar aggressiva barn, potentiella mobbare,

är sådana hem där det används maktorienterade uppfostringsmetoder som fysisk bestraffning

och känsloutbrott (Björk, 1999; Olweus, 1973).

Björk är förmodligen inte av annan åsikt när det gäller psykologiska orsaker, det framkommer

inte, men hon menar att man mer ska titta på själva skolmiljön: skolans storlek och utformning,

klassens storlek och sammansättning, på läroplanen och lärarnas uppgift (Björk, 1999).

Angående miljöfaktorn visar Olweus undersökning att det bara är de mellanpersonliga re-

lationerna mellan pojkarna som har betydelse. Faktorer som skol- och klasstorlek, samt klas-

sens förhållande till lärarna och till skolarbetet, saknar helt betydelse. Lärarnas upplevda trivsel

har heller ingen betydelse för uppkomst av mobbning (ibid).
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Björk menar, precis som Olweus, att det är en mångfald av bakgrundsfaktorer som spelar roll

och har inflytande över mobbninguppkomsten, men hon lutar mer åt miljöfaktorn som inflytelse-

rikast omständighet. Den som har den viktigaste uppgiften i att mobbning inte uppstår eller att

den finns till och har en reproduktiv existens är, enligt Björk, den som har den formella makten,

läraren. Om läraren är intresserad och engagerad i sitt arbete så finns en större chans att han/hon

också uppmärksammar mobbningsituationer och försöker göra något åt dem (Björk, 1999; Ol-

weus, 1973, 1991). Björk drar ett par slutsatser:

”Den ene är att när läraren ger en betydelse åt sina iakttagelser och använder sig av dem
i sin pedagogik så verkar det kunna ge en positiv styrning åt den fortsatta händelse-
utvecklingen. När å andra sidan stödet från den vuxne uteblir, ibland beroende på att något
erkännande åt mobbningsituationen inte skett, tycks förutsättningarna vara dåliga. Är
dessutom situationen i familjen sådan att stödet uteblir även där tycks situationen för-
värras ytterligare.” (Björk, 1999, s 160)

Björk anser alltså att om ledarskapet i en klass brister finns det utrymme för maktövertagande

från individerna i klassen/gruppen. I den miljön får mobbning sin existens (Björk, 1999).

Olweus var intresserad av vilken roll föräldrarna hade till sina barn och framförallt hur den hu-

vudsakliga vårdarens emotionella grundinställning var till sitt barn (mobbaren, en pojke) och då

hur relationen hade sett ut i tidig barndom (Olweus, 1991). Han sammanfattar sina resultat så

här: ”att för lite kärlek och omsorg och för mycket ’frihet’ under uppväxtåren starkt bi-

drar till ett aggressivt reaktionsmönster”. (ibid, 1991, s 30) Detta då ställt mot att ”mycket

kärlek och engagemang från uppfostrarens sida, klara gränser för vad som är tillåtet och

icke-tillåtet beteende samt användning av icke-fysiska uppfostringsmetoder skapar har-

moniska och självständiga barn” (ibid, 31), bidrar till det motsatta.
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Olweus fokuserade på psykologiska och socialpsykologiska orsaker till mobbning, till exempel

dåliga uppväxtförhållanden för barn och vissa former av barnuppfostrings- och familjeproblem,

där mindre tillfredsställande uppfostran bland annat var relationer med allt för litet kärlek, om-

vårdnad och tillsyn. (I Olweus beskrivning av mobbarens karaktär och bakgrundshistoria måste

åter igen nämnas att det är pojkar det handlar om, men när han ger en bild av det typiska mobb-

ningoffret, att den beskrivningen i stort sett gäller båda könen.) De typiska mobbningoffren är

mer ängsliga och osäkra än elever i allmänhet och de känner sig ensamma och övergivna i sko-

lan. Mobbningoffrens bakgrund och uppväxtförhållanden betonar Olweus också. Han menar att

en del data tyder på att de mobbade har närmare kontakt och mer positiv relation till sina för-

äldrar än barn i allmänhet (här handlar det åter om pojkar). Olweus menar att det primära är de

psykologiska olikheterna människorna emellan, det är de som spelar den största rollen i upp-

komna mobbningsituationer (Björk, 1999; Olweus, 1973, 1991).

Björk intresserade sig inte för bakomliggande relations- och utvecklingshistoriska faktorer, utan

hon menar att man kan se mobbningen som ett medel, ”varken i syfte att uppnå hämnd eller

revansch eller någon slags kompensation för det man saknat i det förflutna, utan för att

uppnå en förbättrad position i framtiden och i framtida förhandlingar”. (Björk, 1999, s

106) En sådan tanke, menar hon, blir en motverkan mot det socialpsykologiska synsättet och

teorin om den så kallade ”behovsstyrda människan” (ibid).

För att sammanfatta, Björk fokuserar alltså på vad som händer i mobbningsituationen, vad som

utmärker den. Hon vill lämna en ytterlighet där människan framställs som ett offer för utanförstå-

ende makter. Hon ser människan som aktiv och dynamisk. Hon menar att tiden kanske är mo-

gen för att skrota offerbegreppet i mobbningsammanhang. Både mobbaren och den mobbade,

menar Björk, och alla de andra som befinner sig i sammanhanget, medlöpare och passiva åskå-

dare, är aktörer fullt kapabla att ta sin del av ansvaret. Björk vill få bort fokus på offer och syn-

dabock och i stället lyfta fram vad som sker i situationen, vad som är utmärkande för relationen
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mellan mobbaren och den som blir mobbad och göra den klar för alla inblandade. Utifrån klar-

heten kan förändringen ske, framför allt när de vuxna ger betydelse åt sina iakttagelser och an-

vänder sig av dem i sin pedagogik. Då verkar det, anser Björk, ge en positiv styrning åt den fort-

satta utvecklingen (ibid).

Olweus har en klar bild angående bakomliggande orsaker, i synnerhet när det gäller mobbaren,

den aggressive, att de har sin grund i de tidiga föräldrabarnrelationerna, där en negativ avvisande

grundhållning har varit ett viktigt inslag. Föräldrarna har haft en inkonsekvent eller kravlös upp-

fostran av sina barn (Olweus, 1991). Han menar, eller åtminstone så var han av den åsikten på

sjuttiotalet, att grunden för ”hackkyckling-översittareproblematiken” läggs långt före skolgångens

början. Med viss oro undrade han om en del utvecklingstendenser i samhället missgynnar ska-

pandet av trygga och självständiga individer, utan att fördjupa sitt resonemang (Olweus, 1973).

3.7 Zelma Fors’ forskning

”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika vär-
de, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta är de
värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som
förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens
fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.”  (Lpo 94: Skolverkets
hemsida, 2001)

Att befrämja elevernas personlighetsutveckling är något som ingår i skolans mål, vilket bland an-

nat innebär att lärarnas uppgift blir att utforma undervisningen på ett sådant sätt att eleverna ut-

vecklas till mogna och kritiska samhällsmedborgare. Och som nämns i skollagen, har skolan

också som uppgift att fostra eleverna till samhällets normer. Lärarna är verksamma i en organi-

sation där de mer eller mindre påverkas och utvecklar ett förhållningssätt mot eleverna som

präglas av skolsystemets normer och roller. Lärarnas synsätt är ju också format av deras per-

sonliga förutsättningar, deras psykologiska bagage (Fors, 1994).
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”Obalans i makt – fallstudier av barnmobbning” är en doktorsavhandling som psykologen Zel-

ma Fors la fram 1993 och som är en studie av fem individuella fall av barnmobbning. Syftet med

hennes forskning var att ta reda på:

• Vad är utmärkande för relationen mellan offer och plågare i det enskilda mobbningfallet?

• Vilken identitet har offer och plågare i det enskilda mobbningfallet?

• Vilka faktorer initierar respektive förhindrar en förändring av mobbningrelationerna? (Fors,

1993, s 53)

Den slutsats som Fors formulerade och som behandlade förutsättningar som kan initiera en för-

ändringsprocess som leder till att mobbningen upphör, ställdes upp så här:

• att de berörda personerna det vill säga barn, föräldrar och skolpersonal uppfattar mobb-

ningen på likartat sätt, nämligen att det finns identifierade offer och plågare.

• att de berörda uppfattar att det är plågare, som utför alla de negativa handlingarna och att

det finns ett samspel offer och plågare och att relationen finns i en social kontext.

• att de som plågar, får hjälp av vuxna med att ta ett personligt ansvar för de negativa hand-

lingarna.

• att vuxna hjälper barn och ungdomar med att förstå mobbningens dynamik och speciellt dess

maktaspekt. (ibid, s 232-233)

Fors menar att skolorganisationen i viss utsträckning är byggd kring relationerna mellan den

vuxna personalen och eleverna, som utmärks av manipulerande maktrelationer med hot om

straff och utförda straff, vilket hon menar är utan verkan när det gäller att få bukt med mobbning

(ibid).
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Relationen mellan lärare och elever kan se väldigt olika ut, men om man beskriver den utifrån en

maktdimension innefattandes kontroll, självständighet och emotioner är förhållandet i bästa fall

omsorgs- och respektfullt, med en omtänksamhet som är ömsesidig. Lärarens roll kan då befin-

na sig i ett system, som Fors kallar beskyddande, där lärarens påverkan av eleven sker via en

tillitsfull kontakt. Det motsatta förhållandet innehåller förnedring och fientlighet, där underlaget

består i skolans repressiva system, präglat av en manipulerande lärare som påverkar eleven ge-

nom bestraffning och belöning. Den formella makt läraren besitter befrämjar antingen destruktiva

processer eller hejdar dem. Utifrån en historia som innehöll skolagan som bestraffning är det

sannolikt så att en del lärare har lättare att utföra repressiva korrigeringar medan andra har svå-

righeter, eller tar helt avstånd, från bestraffningar (ibid).

Fors skiljer på den fientliga och vänliga läraren där den senare typen av lärare ger utrymme för

elevens oberoende genom att visa omsorg, respekt och kärlek med en devis som kan lyda: ”Vi

hjälps åt att göra det bra för dig.” (ibid, s 12) Angående kontrollaspekten, så visar läraren

omsorg, kärlek och respekt genom att med tillit till eleven, sätta gränser som möter barns behov

på ett stödjande och bekräftande sätt efter devisen: ”När du gör något som inte är bra ska

jag visa dig och hjälpa dig.” (ibid, s 12)

Fors har i sina fallstudier uppmärksammat mobbning av flickor, bland annat beskriver hon i fallet

Lina, att den långvariga mobbningen av henne har inneburit att hon tappat tilltron till vuxna och

att hon måste klara sig själv. Lina blev mobbad under lång tid och den försatte henne i en livssitu-

ation, där hon ofta fick försvara sig själv, när det var de vuxnas uppgift att lotsa henne ur upp-

komna svårigheter (ibid).

Fors är också intresserad av relationen mellan föräldrar och barn. I det sammanhanget tar hon

bland annat upp den brittiska psykoanalytikern Donald Winnicott och hans intresse för barnets

relationer till personer i deras omgivning. Winnicott har myntat begreppet ”good enough mothe-
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ring”, vilket innebär att de goda erfarenheterna måste överväga de onda erfarenheterna för att en

positiv utveckling ska ske. Fors resonerar i sin bok ”Makt, maktlöshet, mobbning” (1994) om

hur barn som kommer till barnomsorg och skola har olika erfarenheter av relaterande till vuxna,

vilket blir viktiga frågor angående hur personalen ska kunna komplettera barns erfarenheter

(ibid).

3.8 Hur belyses den mobbades bakgrund?

Vårt intryck av Fors forskning är att hon, precis som Olweus, pekat på de tidiga relationerna

mellan barn och föräldrar, men där det i synnerhet är mobbarens utvecklingspsykologiska

struktur som analyserats. I sin bok redogör Fors om Olweus syn på plågaren: ”Plågarnas rela-

tioner till sina föräldrar utmärks av en negativ grundinställning präglad av brist på vär-

me och engagemang, för lite kärlek och omsorg och maktorienterad uppfostringsmetoder

som fysisk bestraffning.” (ibid, s 15)

Som vi har varit inne på tidigare angående Olweus iakttagelser, så finns det data som visar på att

mobbade barn har en positiv bild av sina föräldrar, men där lärare ibland har en uppfattning om

att det kan röra sig om en överdrivet stark bindning till föräldrarna, som en form av överbe-

skydd (Olweus, 1973, 1991).

Peter-Paul Heinemann, överläkare och tidigare skolläkare, ansåg att ju svagare självkänsla och

inre trygghet en individ har desto större risk är det att den utses för mobbning. En individ med

överkänslighet beroende på bristfällig inre styrka riskerar att utsättas för grupptryck och mobb-

ning. Ett barn som är utrustad med personlig, stark integritet och normal självuppskattning blir

sällan ett mobbningoffer, och skulle det ändå, trots god självkänsla, hamna i en mobbningsitua-

tion, så blir barnet i regel så förorättat att deras gensvar i många fall avbryter mobbningen och gör

att situationen inte kommer att upprepas (Heinemann, 1987).



36 (80)

Vårt intryck är att forskningen inte kan klargöra vem mobboffret är och orsaken till att det ham-

nar i mobbningsituationer, exempelvis bakomliggande psykologiska orsaker. Fokus har, som vi

belyst tidigare, varit på mobbaren, där Olweus, samtidigt som han betonat mobbarens tidiga

barndom, präglad av för litet kärlek, omvårdnad och tillsyn som betydande för mobbningbete-

endet, hävdat att mobbaren är utrustad med stark självkänsla och en positiv värdering av sig

själv (Olweus, 1991). Det behöver kanske inte vara en paradox, och det är inget vi i det här

arbetet ska fördjupa oss i, men vi har haft diskussioner i ämnet under uppsatsprocessen.

4. Teoretiska utgångspunkter

4.1 Björks strategianalytiska angreppssätt

Gunilla Björk ser på mobbning utifrån en informell maktstrategi, där begrepp som strategi, spel,

makt, osäkerhet men också möjligheter, fördelar, frihet och handlingsutrymme används. Makt är

alltså fundamentet i teorin om varför mobbning uppstår och kan få lov att existera (Björk, 1999).

Björks strategianalys utgår från den franske organisationssociologen, Michel Croziers teorier om

makt. En första utgångspunkt, som Björk beskriver, ”är att makt utvecklas som ett resultat

av en specifik och ömsesidig påverkandeprocess i varje mänsklig relation” (ibid, s 35),

vilket menas, att makten är något som skapas i ett större socialt system och är hela tiden i sam-

stämmighet med detta. Makt utgör utifrån en sådan teori både resultatet av en social process och

själva det fenomen som skapar den sociala relationen och utgör en del av den (ibid). Det sociala

systemet, organisationen, ”utgör en mänsklig konstruktion skapad av människor, för män-

niskor”. (ibid, s 35)

Björk menar alltså att makten uppkommer i situationer som uppstår i ett socialt sammanhang.

Nya situationer uppstår hela tiden och makten är därför hela tiden föränderlig. En makt som
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uppstår i en situation är alltså inte överförbar till en annan situation. Makten är, anser hon, kopp-

lad till en viss typ av förhandling och den utgörs av ett utbyte av resurser och fördelar. Med

andra ord, i en mobbningsituation pågår en förhandling, ett utbyte av resurser och fördelar. Rela-

tionen är ömsesidig så länge båda har fördelar att byta med, men ojämvikt, mobbning, uppkom-

mer när den ena parten saknar resurser, inte har några fördelar att byta med. Då övergår relatio-

nen till en maktrelation, en relation som alltid innebär bristande jämvikt. Källan till denna makt,

menar Björk, är osäkerhet, det begränsade utrymmet av frihet som uppstår i en situation, till ex-

empel i ett socialt sammanhang i skolvärlden (ibid).

Aktörerna i skolvärlden befinner sig i olika sociala situationer på olika platser inom organi-

sationen, skolan. Och utrymmet för mobbingsituationer är olika stort beroende på var situ-

ationerna uppstår, i matsalen, i gymnastiksammanhang, under rasterna, i korridorerna, eller i

klassrummet etcetera (ibid).

Spelet om makt, Björk väljer att kalla det spel, kräver publik, ett offentligt sammanhang. Björk

menar att det krävs minst tre personer för att en mobbningsituation ska uppstå, men oftast är fler

inblandade. Gruppen har som uppgift att representera den offentlighet som mobbaren behöver

för att utnyttja den spontana situation, eller tillfällighet som kan utvecklas till en spelsituation, där

den mobbade blir trakasserad eller slagen. Och, som vi ovan beskrivet, för att det ska föreligga

mobbning, enligt Olweus, så ska en eller flera personer, upprepande gånger och över tid bli ut-

satta för negativa handlingar från en eller flera personer. Det upprepade mönstret, många situa-

tioner under längre tid, är det bränsle som den aktive mobbaren behöver. Mobbaren tycks

ständigt vara i behov av nya mobbningsituationer, händelser som bara den kan hantera. Björk

menar att mobbaren är en sorts ”situationens mästare” (ibid).

Björk anser att mobbning utgör en serie kränkningar, som var och en fungerar som in-

kompetensförklaringar. Inkompetensförklaringen gäller det spel, som för närvarande spelas, till

vilket hör vissa regler. För att få vara med och spela krävs, att man ställer upp på dessa regler.
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Spelet gäller ett utökat handlingsutrymme, och speglar de maktförhållanden, som för tillfället rå-

der. En ökning av handlingsutrymmet motsvaras av en ökning av makt. Björk anser, att om le-

darskapet, den som har den formella makten (pedagogerna eller annan personal), i en klass

brister, finns det utrymme för maktövertagande från eleverna i klassen. I det klimatet frodas

mobbning (ibid).

4.1.1 Vår kritik

Den kritik vi har, är att av den forskning om mobbning vi har stött på har vi inte funnit någon som

speciellt är inriktad på flickornas upplevelser av att ha blivit mobbade. Björk, exempelvis, foku-

serar på vad som händer i mobbningsituationen, vad som utmärker den, och hon behandlar inte

alls social- och utvecklingspsykologiska bakgrundsfaktorer, vilket vi anser är svårt att komma

ifrån vid skärskådning av mobbningfenomen. Björk vill få bort fokus på offer och syndabock, vil-

ket vi i och för sig tycker är bra. Och hennes koncentration på vuxenstödet, pedagogerna, som

har den formella makten att lyfta fram och synliggöra vad som sker i mobbningsituationen, så att

de inblandade får förståelse för vad som sker och utifrån det, tillsammans söka åtgärda mobb-

ningen, är förmodligen ett bra steg på väg.

4.2 Två sociologiska begrepp

Att studera människans sociala liv, grupper och samhällen, ett sociologiskt synsätt, är det vi har

när vi undersöker mobbning. Som vi ser det är det svårt att komma förbi två sociologiska be-

grepp, eller teorier, när vi ser på de mobbade flickorna och den arena där de har varit utsatta:

”stämplingsteorin” och ”självuppfyllande profetia”.

4.2.1 Stämplingsteorin

Med hjälp av den ”generaliserade andre”, utarbetad av den amerikanske psykologen G H

Mead, utformar man sitt ”själv”. Man skapar sig alltså en bild av vad man kan förvänta sig av

andra människor i olika typer av situationer. Med andra ord, man konstruerar en generalisering
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av den omvärld man befinner sig i för att förstå den och vara verksam i den som en handlande

person. På skolans arena är denna process förmodligen inte mer förekommande än på någon an-

nan plats eller vid någon annan tidpunkt i livet men det är i skolan man kan studera den direkta

och aktiva ”stämplingen”. Enligt den så kallade ”stämplingsteorin” så leder ihållande negativ

stämpling till att barnet får ett avvikande beteende. Det är måhända i skolan som sociala problem

blir uppenbara och där de accelererar (Repstad 1998; Österberg, 1991)?

På 1960-talet utvecklade forskare vid sociologiska institutionen i Chicago ”Stämplingsteorin”.

De fann att social kontroll gav upphov till asocialitet av olika slag. Den amerikanske sociologen

Erving Goffman, har visat hur en individs upplevelser av sig själv stämplas av hur andra beteck-

nar honom eller henne. På ett generellt sätt blir den som stämplas ”brännmärkt” och tillskrivs

negativa karaktärsdrag. De som utsätts får svårt att framträda som individer med positiva eller

negativa särdrag och riskerar till exempel att hamna i social isolering (Repstad, 1998).

Kontinuerligt stämplande kan generera i ett avvikande beteende och individen tvingas genom

den stämpel den fått spela en roll som avvikare (Egidius, 1994). Dess mekanismer konstitueras

framförallt i barndomen, då grundproblemen skapas, och formar ett avvikande beteende som

utvecklas med åldern och förstärks i en spiralstruktur genom ständig stämpling eller stigmatise-

ring. Självbilden påverkas hela tiden i socialisationsprocessen och får man en stämpel på sig att

man är en avvikare eller normöverträdare är det lätt att börja tro på det själv och handla därefter

(Repstad, 1998).

Stämplingsteorin är omtvistad inom sociologin, till exempel så har ”en rad anklagelser rests

mot stämplingsteoretiker, bland annat för att de tagit de avvikandes parti genom att ac-

ceptera en förvriden bild av den sociala verkligheten”. (Ohlsson & Swärd, 1994, s 127)
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4.2.2 Självuppfyllande profetia

När människan tror att något visst skall komma att inträffa och handlar med utgångspunkt från

detta, och att det kanske då faktiskt händer, brukar också kallas självuppfyllande profetia, vilket

var ett begrepp som lanserades av den amerikanske sociologen Robert Merton (Repstad,

1998).

En profetia som är självuppfyllande är alltså en sådan som förutspås just genom att förutsägelsen

tenderar att bli verklighet. Spådomen bygger på en förvrängd verklighetsbild men genom de

handlingar som förutsägelsen resulterar i fungerar den till slut, efter det att profetian gått i uppfyl-

lelse, som om den faktiskt från början byggde på en riktig bedömning. En felaktig bedömning

eller uppfattning om en individ kan leda till att individen handlar på ett sätt som gör att den egent-

liga felbedömningen ändå till slut stämmer med de faktiska förhållandena (Österberg, 1991).

4.3 Anknytningsteorin

John Bowlby, engelsk psykoanalytiker, var den som introducerade termen anknytning. I sin

forskning uppmärksammade han bland annat betydelsen av separation i tidig barndom. Hans

forskning ledde fram till en teori om barns utveckling av selektiv anknytning till vissa människor

och att en trygg anknytning till vissa människor är en förutsättning för emotionell säkerhet och

självständighet senare i livet (Nationalencyklopedin, 2001).

4.3.1 Anknytningsmönster

Anknytningsteoretiker som Mary Ainsworth med flera skiljer mellan en trygg och en otrygg an-

knytning och benämner dem som olika mönster som visar relationen mellan spädbarnet och en

vuxen vårdnadshavare. Hur barnet reagerar i främmande situationer kan sammanfattas i tre2

grundläggande anknytningsmönster (vilka Mary Ainsworth identifierade som de tre huvudsakli-

                                                
2 Ett fjärde anknytningsmönster är den desorganiserade anknytningen där barnet uppvisar oorganiserad och osamman-

hängande beteende som är svår att klassificera.
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ga): ”Trygg anknytning” (benämnd typ B), ”Otrygg-undvikande anknytning” (benämnd typ A)

och ”Otrygg-ambivalent anknytning” (benämnd typ C) (Bowlby, 1994).

Mycket kan gå fel i ett barns utveckling men om barnet har fått en trygg anknytning till sin pri-

mära vårdare finns en ”trygg bas” att utgå från i utforskandet av omvärlden. Kännetecknande för

barn som tillhör denna grupp är att de har en anknytning till en föräldragestalt som både är ly-

hörd och förutsägbar och har förmåga att ge sitt barn en kärlek och omsorg som inte är villko-

rad, vilket ger barnet en spirande positiv självbild och en uppskattande bild av andra (Bowlby,

1994; Daniel, Wasell & Gilligan, 1999; Howe, 1995; Perris, 1996).

Angående barnen som tillhör gruppen med den otryggt undvikande anknytningen3 utmärks de av

att de inte visar något behov av att använda föräldern som en ”trygg bas”, så som barnen med

trygg anknytning gör, vilket beror på att föräldern inte på samma sätt varit lyhörd och förutsäg-

bar. Föräldragestalten har varit bortstötande, kanske hämmat barnets behov av utforskande och

ignorerat barnets nödvändighet av denna trygga bas som den måste vara för att barnet ska ut-

vecklas till en förtröstansfull individ (ibid).

Det otrygga ambivalenta barnet, utvecklas i en relation till föräldragestalten, där samspelet med

barnet kännetecknas av oförutsägbarhet. Barnet har svårare än barnen i de andra grupperna att

lära sig ”läsa föräldern”. Där till exempel barnen i den otryggt undvikande gruppen genom erfa-

renhet lärt sig att föräldern alltid har ett avvisande beteende förstår det ambivalent otrygga barnet

inte beteendet, eller rättare sagt, kan inte förutsäga det. Ibland är föräldern avvisande, ibland till

synes kärleksfull gentemot barnet. Samspelet sker i hög grad på den vuxnes villkor. Beroende på

vilket anknytningsmönster man grundlagt i tidig ålder utvecklas olika kognitiva strukturer. Om ett

barn har haft en dålig anknytning till sin mamma, och om exempelvis pappan har varit frånvarande

i dess liv så visar det på hur barnets beteende är när det befinner sig i skolvärlden. Beroende på

hur skadat barnets primära anknytning är kan det till exempel ha svårt med att knyta nya relatio-
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ner. Barnet blir kanske mobbat i skolan och det kan ha svårt med att få kompisar, måhända håller

barnet ett avstånd i rädslan för att återigen bli sviken. Eller så uppträder barnet omoget och är

självupptaget. Det kanske har svårt att känna för andra och/eller ha problem med att känna em-

pati (ibid).

Att flera objekt berikar ett barns utveckling, om anknytningarna är tillräckligt goda, är väl idag

oomtvistat (Lindén, 1998). I tvärsnittsundersökningar likväl som i longitudinella undersökningar

har man funnit starkt samband mellan familjeförhållandenas kvalitet och barnets psykiska utveck-

ling. Risken är till exempel större att ett barn skall utveckla ett avvikande, asocialt beteende om

det saknas värme i familjen (Lindén, 1982). Enligt psykologen Gunilla Lindén, visar forskning att

”tillgivenhet är en lika viktig faktor i förhållandena förälder-förälder och pappa-barn be-

träffande inverkan på barnets utveckling”. (ibid, s 66)

4.3.2 Arbetsmodeller

Strukturer internaliseras och grundas på barns dagliga upplevelser i interaktionen med för-

äldrarna, som utvecklas till och etableras som betydelsefulla kognitiva strukturer, så kallade ar-

betsmodeller. Modellerna styr det framtida livet i umgänget med föräldrar och all annan interak-

tion med omvärlden. Arbetsmodellerna styr också våra emotioner och affekter (Bowlby, 1994;

Daniel, Wasell & Gilligan, 1999; Howe, 1995; Perris, 1996).

Med hjälp av Mary Ainsworts teknik har undersökningar visat hur anknytningsmönstren ut-

vecklas till dessa kognitiva strukturer, eller arbetsmodeller, som styr barnens beteenden högre

upp i åldrarna. Det har bland annat visat sig att barn i åldern mellan ett och ett halvt och tre år

som ursprungligen har betraktats som trygga i sin anknytning var sociala, uppmärksammade och

kunde lätt engagera sig i samspel med andra barn (ibid).

                                                                                                                                                
3 Ainsworth kallade detta mönster för ”otrygg-undvikande anknytning” (typ A) medan Daniell, Wasell & Gilligan be-
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Barn med den ursprungliga otrygga anknytningstypen visar beteende som var det motsatta.

Detta var ett mönster som högre upp i åldern, förskoleåldern och i tioårsåldern, var stadigvarande,

enligt bland annat Ainsworts forskning. Om ett barn blir bortstött av sin anknytningsperson när

det i stressade situationer söker tröst (otrygg-undvikande anknytning) utvecklar det inte bara en

inre arbetsmodell av modersfiguren utan också en modell av sig själv som inte värd någon hjälp

eller tröst. Barnet som inte får tillräckligt känslomässigt stöd från föräldern kan mycket väl orga-

nisera en inre modell av sig själv som vek och omgivningen som hotfull. Ett barn som upplever

sig själv som värd att älskas och stödjas har utvecklat arbetsmodeller som har sitt ursprung i den

trygga anknytningen (ibid).

Kortfattat kan de olika anknytningsmönstren som internaliseras och formas till olika ar-

betsmodeller (som visat sig vara ganska beständiga om inte någon radikal och konkret er-

farenhet eller terapi förändrar dem) visa hur den vuxne människan interagerar: ”trygg an-

knytning” formar en social och harmonisk människa, ”otrygg-undvikande anknytning” formar en

mer dysfunktionell individ, som kanske blir avvisande och emotionellt otillräcklig och en

”otrygg-ambivalent anknytning” formar en människa, osäker och narcissistisk (ibid).

Ur en kognitiv aspekt är barn som har en trygg anknytning (typ B) i stånd att integrera kognitio-

ner och känslor och utnyttja information från alla tre minnessystem (procedural, episodisk, se-

mantisk). Otryggt undvikande barn (typ A) lägger tonvikten på kognitioner och undviker att bli

medvetna om känslor. Barnen av otrygg-ambivalent typ styrs mer av känslor och litar inte på

sina kognitioner (ibid).

Det här ovan beskriver kategoriserade typfall, i verkligheten är det förmodligen så att vi har

många olika inslag av inre modeller, scheman eller inre representationer, vad man nu väljer att

kalla det för, som styr våra liv. Men vanligen är det så, särskilt hos en person med emotionella

                                                                                                                                                
nämner det ”ängsligt undvikande anknytning”.
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störningar, att den modell som har störst inflytande i en individs liv har utvecklats mycket tidigt

och att individen i huvudsak är omedveten om den. John Bowlby menar att mer sofistikerade

modeller kan utvecklas senare och som kanske är oförenliga med den som har sitt ursprung från

den primära anknytningspersonen (ibid).

Angående anknytningsteorin, är det vår upplevelse, mycket på grund av att den är empiriskt,

grundligt prövad, att den är användbar i vårt arbete, i synnerhet för att vi just behandlar social

interaktion människor emellan.

5. Skolan

Barn tillbringar stor del av sin tid i en organisation vars grundläggande uppgift är att producera

kunskap, men där det även frambringas mobbning och våld, något som framför allt uppmärk-

sammats medialt dessa dagar. Men tidigt, 1972, utryckte skolläkaren Peter-Paul Heineman, han

som lanserade begreppet mobbning, det så här:

”Skolmiljön förtjänar den största uppmärksamhet. Den tillhandahålls människorna av
samhället och är den första kontakten mellan barnet och det samhälle och de medmän-
niskor som efter skoldebuten avkräver oss anpassning och samarbete. I utbyte borde
skolmiljön kunna erbjuda barnet trygghet och möjlighet till gemenskap. Idag är allt för
många barn uteslutna ur både tryggheten och gemenskapen, medan kraven på dem är de-
samma som för alla andra.” (Heineman, 1987, s 7)

5.1 Skolan – ett konkret handlingssystem

Skolan är ingen organisation vilken som helst, den är ett konkret handlingssystem, vilket är något

annat än till exempel familjesystemet (Björk, 1999). Skolan kan inte anses som lika förutbestämt

som systemet familjen, utan det mest utmärkande draget i ett konkret handlingssystem är ”den
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samling strukturerade spel som jämt och ständigt pågår under ytan, och som oupphörligt

förändras, skiftar karaktär och deltagare”. (ibid, s 154)

I skolan och i klassrummet råder en flytande ordning där det i situationerna som uppstår, till skill-

nad mot i familjesystemet, existerar en ständig kamp för tillhörighet. Björks undersökning visar

att mobbning är ett mycket verksamt instrument för en bekräftelse av tillhörighet, och om sko-

lans huvudsyfte är produktion av kunskap, så är skolans andra uppgift att producera tillhörighe-

ter. Mobbning fungerar då reproduktivt, som integrering respektive segregering av individer i

tillhörighet eller att inte tillhöra gruppen. Skolan är organiserad så att mobbning har en normal

funktion som ett socialt ordningsskapande instrument samtidigt som det är ett socialt fenomen

som uppstår som en naturlig följd och resultat av en sådan process (ibid).

5.2 Skolans allmänna syfte

Det officiella motivet för skolans verksamhet innehåller varierande uppgifter. Skolan ska utöver

förmedlandet av allmänkunskap hjälpa till att uppfostra eleverna, vilket innebär att den ska ar-

beta med normer, värderingar och attityder på det personliga planet. Den sociala fostran inne-

fattar att eleverna ska läras i hur de skall uppföra sig mot och förhålla sig till varandra som med-

människor och samhällsmedborgare. Nyttoperspektivet skall finnas för ögonen. Den un-

dervisning eleverna tillhandahålls skall bli till nytta för både hem och samhälle (Imsen, 1998).

5.3 Skolan enligt lag

Verksamheten i skolan skall utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska

värderingar. Var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje människas egen-

värde och respekt för vår gemensamma miljö. Särskilt skall den som verkar inom skolan främja

jämställdhet mellan könen samt aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom

mobbning och rasistiska beteenden. Utbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de

kunskaper och färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet.
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Den skall kunna ligga till grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan. Särskilt stöd skall ges till

elever som har svårigheter i skolarbetet (Lagboken: Skollag 1985:1100).

6. Redovisning och analys

I kapitlet som följer har vi valt att redovisa hur informanterna har uttryckt sig i relation till vårt

syfte med den här uppsatsen samtidigt som vi har försökt analysera och knyta an med forskning

och teorier. Vi har varvat korta repliker från våra informanter med längre citat. De långa uttalan-

dena har vi med för att vi vill fånga upp det känslomässigt starka i materialet. Kapitlet är indelat i

olika teman. De flesta avsnitten inleds med några inledande ord från oss.

6.1 Relationen mellan barnen och föräldrarna

Att relationen mellan föräldrar och barn är viktig för barnets socialisation och utveckling är

oomtvistat. Med psykologi, socialpsykologi och sociologi som grund har vi redan från starten av

detta arbete haft en föreställning om varför man hamnar i en mobbningsituation och i detta av-

snitt ska vi utifrån våra informanters utsagor undersöka vår förförståelse.

Maja, som var den första kvinnan vi intervjuade, berättade mycket om hur hennes relation, i

synnerhet till mamman, såg ut tidigare och i dag. Hon beskrev att mobbningen av henne gick att

härleda till tidig barndom. Hon uttryckte det så här:

”Om man då ska härleda det så började det redan innan sex års ålder. Då gick jag inte på
dagis som många andra hade gjort och lärt känna varandra, utan jag gick hos dag-
mamma och där var ingen i min ålder. /…/ Och så började man på förskolan och då satt jag
mycket i myshörnan och lyssnade på band och läste böcker ensam. Förskoleläraren tog
inte tag i det utan jag satt själv längst in en hörna. Och så kom Ralf, oturligen, och då sat-
tes det igång. Ja, sen fortsatte det ju då, och sen så tänkte jag när jag flyttade till K-stad,
att nu jäklar ska det bli bättre. Men där fortsatte mobbingen och sen fortsatte den i hög-
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stadiet. Sen började jag i gymnasiet, där hade jag väl någon kompis och så, men där var
man ju aldrig populär, det var fördärvat för länge sen. Det är alltså en följd av händelser
som byggs på hela tiden. I högstadiet var det extremt jobbigt, man hade inga kompisar
alltså, man lyckades kanske få någon tillfällig kompis, men så hittade de någon annan. /…/
Och då säger mamma att det måste ju vara något fel på dig eftersom du blir mobbad där
också.”

Vi frågade henne om hon ville prata mer om sin mamma, vilket hon gjorde:

”Över huvud taget har mamma inte fattat. /…/ Jag har aldrig känt något direkt, riktigt
stöd utan det är mitt fel att jag är mobbad, det är något som är fel hos mig. /…/ när jag
berättar om det för henne idag, blir hon förbluffad, eller när jag berättar för en vän som
stödjer mig idag och mamma råkar lyssna, så förstår hon inte att det var så.”

Vid fler tillfällen kom Maja in på betydelsen av den ömsediga relationen till sina föräldrar och att

den var väsentlig angående vad hon råkade ut för under hela hennes skolgång. På vår fråga om

hennes mamma arbetade när hon gick på låg- och mellanstadiet, svarade hon: ”Hon jobbade i

en affär och så gjorde hon en hel del extra arbete hemma. Så när man kom hem varje dag

tyckte jag att det var jobbigt för henne, så jag ville inte prata med henne om hur jag hade

haft det i skolan.” Vi frågade om hon skubbade från skolan:

”Nej, jag var alltid plikttrogen, jag skubbade aldrig. Jag hade aldrig ont i magen eller
nått sånt när jag skulle gå till skolan, det var mer när man kom hem och sa något och
mamma frågade hur det hade varit i skolan. Man kanske sa något, men det var aldrig
något snack om det. Jag tror aldrig mamma visste om det.”

Vi fortsatte och frågade: ”Du ville aldrig berätta om det?” Hon sa: ”Nej, man ville skydda.”

På vår fråga: ”Kände du att din mamma skämdes?” svarade hon: ”Ja, man kan inte snacka

med henne, hon förstår inte. Det som hänt mig det är ju så det är. /…/ Skulle jag berätta

att något är jobbigt nu, förstår inte mamma. Hon ger mig inte vad jag vill ha.”
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Intervjun med Maja blev lång, ibland fick vi avbryta och stänga av bandspelaren när Maja blev

ledsen över de minnen som kom fram. Ofta blev det mycket känslosamt. Efter en lång stund

kom vi in på hur relationen med hennes pappa var:

”Ja, pappa han fanns i bakgrunden, han kom hem från jobb och satte sig framför teven
och ville absolut inte bli störd. /…/ Han har problem med det här att få ut emotionella
grejor. /…/ Han snackade aldrig om något och han tog aldrig in. /…/ Han var aldrig
emotionellt engagerad. Numera stöttar han en hellre ekonomiskt än emotionellt.”

Maja hade mycket att berätta om sina upplevelser från skoltiden och vi kommer att komma

tillbaka till henne. Att knyta an till någon teori eller forskning kan tyckas vara lätt, men en viss

försiktighet måste beaktas. Vi vet inte så mycket om Majas tidiga barndom, men om vi använder

oss av Olweus forskning så kom han fram till att de typiska mobbningoffren är mer ängsliga och

osäkra än elever i allmänhet och de känner sig ensamma och övergivna i skolan. Mobbningoff-

rens bakgrund och uppväxtförhållanden betonar Olweus också. Men, som vi varit inne på tidiga-

re, när vi redovisat om mobbningforskning, så har Olweus mest varit intresserad av mobbade

pojkar och pojkar som mobbar, därför kan det synas vara lite motsägelsefullt när han menar att

en del data tyder på att de mobbade pojkarna har närmare kontakt och mer positiv relation till

sina föräldrar än barn i allmänhet. Men Olweus anser att det primära är de psykologiska olik-

heterna människorna emellan, det är de som spelar den största rollen i uppkomna mobbningsitu-

ationer (Björk, 1999; Olweus, 1973, 1991). Ingen annan forskning vi har tagit del av, förutom

Zelma Fors’ (Fors, 1993, 1994), har betonat faktorn dålig ömsesidig relation till sina föräldrar

som bakomliggande orsak till att mobbning uppstår, men där det i synnerhet är mobbaren som

åsyftas. I vårt material har vi däremot sett ett mönster av otillräcklig anknytning till föräldrarna,

åtminstone när de befunnit sig i skolåldern.

Erika, som hade mycket att berätta om sin relation till föräldrarna och om sin grundskoletid i

synnerhet, förtäljde så här:
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”Jag är trygg i mig själv nu. Mina föräldrar skrek och slog varandra, de skulle skiljas,
det var slagsmål nästan hela tiden, jag och min syster gömde oss, vi var ofta ute sent för
att slippa gå hem. /…/ Men min syster har inte blivit mobbad på samma sätt för hon var
yngre när vi kom hit. Jag är så himla glad för hennes skull, att hon slapp det där som jag
var tvungen att genomlida.”

Erika kom med sina föräldrar till Sverige som flyktingar när Erika var åtta år. Föräldrarna fick

anpassningsproblem, pappan fick arbete när de kom hit men blev efter en kort tid arbetslös.

Erika har trots en besvärlig skolgång studiemässigt klarat sig bra. Som hon själv uttryckte det:

”Jag gick ut grundskolan med 4,6. Jag skolkade hela tiden men jag gjorde väl bra på

proven.” Hennes föräldrar har en akademisk bakgrund, högutbildade i sitt gamla hemland, och

har idag akademiska positioner i samhället. På så sätt skiljer hon sig från de andra kvinnorna i vår

undersökning. Förutom Erika är det bara Maja som läser på högskolan, men det är endast Eri-

kas föräldrar som har akademisk utbildning.

Om den negativa bilden av sig själv konstitueras i barndomen går det inte att komma ifrån an-

knytningsteorin. Enligt den så är det de dagliga upplevelserna barn har, samspelet med föräldrar

och andra människor, som är det primära för den fortsatta socialiseringen (Bowlby, 1994).

Det finns en hel del som pekar på att den ömsesidiga relationen mellan våra intervjuade kvinnor

och deras föräldrar på många plan var bristfälliga, men att utifrån det dra slutsatser om dåliga an-

knytningsmönster som genererat i negativa arbetsmodeller kan vi aldrig få en absolut sanning om.

På frågan till kvinnorna om de fick något stöd av föräldrarna när de befann sig i mobbningsituatio-

ner, svarade de varierat och, de flesta, utförlig. Alla återkom under intervjuerna vid flera tillfällen

till relationen med föräldrarna. På vår fråga till exempelvis Maja: ”Det är lätt att skuldbelägga

föräldrarna, men det kanske inte är det bästa sättet?” Svarade hon: ”Nej, men det finns

saker som kunde skötts på ett bättre sätt, hade de gjort det så hade det inte blivit så här.

/…/ Men det blev inte så.”



50 (80)

Erika pratade mycket och länge om sina föräldrar och på vår fråga: ”Fick du någon upp-

muntran eller beröm av dina föräldrar?” redogjorde hon för en hel del:

”Mina föräldrar är ganska prestationsinriktade. Min pappa tycker att jag ska bli mate-
matiker /…/ precis som han själv. Så min pappa kommer jag inte överens med. Han är
fruktansvärt hämmad. Innan tyckte jag att min pappa var skittaskig och min pappa var
känslokall. Nu är jag vuxen och kan se tillbaka, jag kan se varför han gjort som han
gjort, jag kan se varför han har svårt att relatera känslor till folk, även till sina egna
barn. /…/ När jag var tonåring så hatade jag honom, min pappa var så känslokall, han
kunde inte ge mig den faderliga kärleken, det stöd och de råd som jag behövde från en
vuxen. /…/ Mina föräldrar var alldeles för upptagna med sina egna problem. /…/ Jag är
själv väldigt ömhetstörstande, men det tror jag att alla som varit mobbade är, när de
inte har fått känna någon närhet som barn.”

Trygg anknytning till vissa människor är en förutsättning för emotionell säkerhet och själv-

ständighet senare i livet (Bowlby, 1994). Erika har idag försonats med hur, i synnerhet hennes

pappa var under hennes skolperiod, och som hon utryckte det, ”min pappa har ju sitt eget

bagage”, ger en illustration till att föräldrarna även de är produkter av sina livsöden och sina

utvecklingshistorier.

Åsa hade också en del att säga om relationen till föräldrarna, den känslomässiga:

”Jag känner att vi inte har pratat så mycket känslor i min familj. Det har varit svårt. Jag
pratar med mamma nu men det är precis som hon inte vill höra. Jag berättar hur fruk-
tansvärt ensam jag har känt mig. Jag tror att de inte vet hur man ska göra och då är det
lättare att tiga och sopa problemet under mattan. Jag tror aldrig att jag har hört att nå-
gon pratar om att man är ledsen eller känner sig nere. /…/ Pappa såg man nästan aldrig,
mer än när vi skulle äta, annars var han ute i garaget och meckade. /…/  Och sen satt
han framför teven och tittade på sport och då fick man inte störa honom. /…/ Jag tror
mamma hade trivts med livet mer om hon skaffat sig lite umgänge. Då hade hon kanske
varit lättare att prata med, nu ska allting hållas hemligt. Hon skulle skämmas om jag
hade blivit mobbad i skolan.”
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Eftersom vi endast antecknade under intervjun med Åsa bad vi henne ibland att upprepa vad

hon sa, bland annat hade hon ett resonemang om sin pappa. Åsa tyckte aldrig att hon fick något

stöd från honom. Eller som hon uttryckte det: ”Han fatta aldrig någonting!” /…/ Jag känner

att jag även idag inte har något att säga honom och det han är bra på är att fixa något

praktiskt. Jag tror aldrig att pappa förstod att jag blev mobbad, han var inte ett dugg

intresserad av hur det gick för mig i skolan.”

Carina beskrev också att hon hade en mindre bra relation till sina föräldrar, och på vår fråga om

hon kunde prata om att hon var mobbad, svarade hon:

”Nej, jag sa aldrig något till dem, de hade inte tid att höra om sånt, de arbetade alltid. /…/
Jag tror att de vet en hel del, men det är som en tyst överenskommelse att man inte ska
prata om det. I min familj, eller rättar sagt, i hela släkten, är det mycket som är tabu och
sopas under mattan. /…/ Jag har aldrig känt att man skulle kunna prata med varken
mamma eller pappa om sådant. /…/ Jag har nog alltid varit något som de ångrat att de
fick. Jag är lite för rund, förstår mig inte på modekläder och värst av allt, de tycker att
jag inte kan bete mig rätt och säga rätt saker när vi är på släktkalas. Nej, något stöd har
de inte varit, de har nog tvärtom mobbat mig de också.”

”Har du haft någon annan du kunnat tala med om dina upplevelser?” frågade vi. ”Ja, det

första jag gjorde när jag flyttade hemifrån var att ta kontakt med en psykolog. Där har

jag fått prata om allt, och jag har gråtit massor. Det är något som jag har fått lära mig

hemifrån, att man inte ska vara någon lipsill, men nu kan jag gråta.”

Otvivelaktigt är det så att de kvinnor vi har intervjuat inte var utrustade med stark integritet och

normal självuppskattning. Vi ser också att grunden till det förmodligen kan härledas till en dålig

anknytning till föräldrarna, vilket gjorde dem till sårbara måltavlor för mobbare (Heinemann

1987).

Erika utryckte det så här angående hennes tankar om varför hon blev mobbad:
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”Jag har undrat många gånger om jag har utvecklat en sådan personlighet som jag har nu
därför att jag var mobbad eller blev jag mobbad för att jag har en sådan personlighet
som jag har? Det vet jag ju inte men jag tror att jag har den personlighet som jag har
mycket på grund av vad jag har fått genomlida.”

Det går inte att få en absolut sanning om att den mindre bra relationen, som vi upplever att våra

informanter hade med sina föräldrar, är en viktig faktor i att de hade en svår skolgång. Forsk-

ningen ger oss inte heller ett heltäckande underlag för det, men ett genomgående mönster hos

kvinnorna var att de upplevde att de inte fick tillräckligt stöd från sina föräldrar.

6.2 Mobbningens utseende

6.2.1 Yttre eller inre egenskaper?

Vår bild av att pojkar är i majoritet, både som mobbare och mobboffer, som vi anförde i vår in-

ledning av det här arbetet, har inte förändrats sedan vi tagit del av forskning. Men om det är

verklighet att pojkarnas mer fysiska och direkta mobbning, att det är den som är tydlig, mer

synlig, är inget vi kommer att få svar på i det här arbetet, och det är inget vi frågar oss heller. Vad

vi är intresserade av är hur mobbning ser ut riktad mot flickor, och då i synnerhet mobbning

mellan flickor.

I det material vi fick in från lärare D och kurator E, svarade de gemensamt:

”Mobbning är inte ett stort problem på vår skola, den förekommer men mest i dold form.
/…/ När flickor mobbar varandra, är mobbningen mer psykisk, mer raffinerad. Det
handlar om att frysa ut och prata ’skit’ om varandra. Gemensamt tror vi dock att mobb-
ningen sker när ingen vuxen ser och hör.”

Kurator B utryckte sig så här, angående hur mobbning mellan flickor ser ut:
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”Tjejerna är mer subtila. /…/ Vad det gäller flickor så är det mer gäng av flickor. Jag har
nog aldrig stött på en ensamt mobbande flicka. Man väljer mer att stänga någon ute för
att man är rädd om sin egen gemenskap. /…/ Att utseende, till exempel fräkniga ungar
skulle bli mobbade, så är det absolut inte. /…/ Flickorna är mer benägna att frysa ut, det
handlar om ’tissel och tassel’ och ’skitsnack’.”

Till kurator C på skola L (landsortsskola) ställde vi frågan: ”Vem är det som är utsatt för

mobbning och hur ser den ut?”

”De som inte riktigt vågar ta för sig alla gånger, de som inte vågar svara och sätta grän-
ser. Det är ju inte lätt att göra, men de som har svårigheter med det här blir mycket lät-
tare utsatta för mobbning. Det är inte de med glasögon och fräknar, det är inte det som
man blir retad för idag. Det är mer om man har ett avvikande beteende. /…/ Så det är
mer de som inte vågar ta för sig, de som är lite blyga och rädda. Det kan säkert vara de
som har blivit utsatta tidigare under skoltiden. /…/ Flickorna är mycket elakare och det
handlar om tyst mobbning, utfrysning när de inte accepterar varandra. De säger inte så
mycket direkt utan de pratar bakom ryggen.”

Mycket av det som kuratorerna uttalat sig om är vederlagt från Olweus undersökningar. Kurator

C var inne på betydelsen av avvikande utseende och Olweus forskning visar att exempelvis

glasögon, rött hår, kroppsfysionomi etcetera ser ut att spela en långt mindre roll för uppkomsten

av mobbning än man vanligen tror (Olweus, 1973, 1991).

Kurator A på skola S (stadsskola) var också inne på betydelsen av yttre avvikelse: ”Om man är

svag, har en svag personlighet, då kan man bli ett offer. Inte bara för man har rött hår

eller är lite tjock. Men att visa sig svag, det är väl mer det egentligen.”

Kurator B hade också en bestämd åsikt angående yttre avvikelse: ”Jag blir irriterad när folk

säger att han inte kan heta si eller så för då kommer han att bli mobbad. Eller att fräkniga

ungar skulle bli mobbade, så är det absolut inte. I de fall mobbaren behöver ett offer så

hittar han någon att mobba.”
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Några av våra intervjuade kvinnor, som mobbats under sin skolgång, är däremot inne på de

eventuella yttre avvikelser de upplevde att de hade som en faktor i att de råkade ut för mobb-

ning. Erika var mycket inne på det yttre, och ansåg att hennes utseende hade haft stor betydelse

angående hennes besvärliga skolgång. Här följer några av hennes uttalanden:

”Det var en i min klass som mobbade mig. /…/ Han ritade skitfula karikatyrer av mig.
/…/ Jag hade så stor näsa och så stora öron och så fula kläder. Sen satte han upp dem över
allt och sa, gissa vem det här är? /…/  Jag kunde bara stå där i mina fula kläder och vara
ful. /…/ Det fanns de som trakassera mig hela tiden, det fanns en kille som hette Sam, han
trakassera mig för mina utstående öron, de har förföljt mig i hela livet. De var så stora så
det gick inte och gömma dem. Det mest desperata jag gjort, var när jag var femton och
skulle gå på lussevaka, då limmade jag fast öronen vid huvudet med lösnagellim, det var
enda utvägen. Det funkade men vi fick åka till akuten för att lossna dem sen.”

Vad våra informanter förmedlar, är att de bland annat var mer ängsliga och osäkra än elever i

allmänhet. De var försiktiga, känsliga och tystlåtna och de hade en negativ värdering av sig själv

och sin situation, då de ofta kände sig dumma och misslyckade, skamsna och oattraktiva. Var

och en befann sig i situationer där de kom att klä skott för den vanligaste typen av mobboffer,

det ”passiva mobboffret”. De hamnade ständigt i situationer som oupphörligt upprepades under

lång tid, vilket skapade ångest och osäkerhet (ibid).

Kvinnorna har berättat om vem det var som mobbade dem. Exempelvis beskrev Åsa en hel del

om flickorna i klassen som utsatte henne, hur hon smädades med fula tillmälen och frystes ut,

bland annat beskrev hon det så här: ”Det kändes som om jag fick vara med på nåder. Det

var speciellt en tjej som visade intresse och ville vara med mig. Hon var populär i klas-

sen. Jag förstod snart att det var mest för spännings skull, hon skulle testa mig. /…/ För

det mesta var jag helt ensam.”

Det var generellt så att flickorna frystes ut, alla har skildrat att de upplevde att de inte riktigt

fanns, inte sågs. De fick aldrig någon tillhörighet i kamratkretsen. Det var kanske inte alltid så att
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det fanns något att ta på, mobbningen var subtil många gånger, där den vid andra tillfällen var mer

direkt, inte med våldsamheter, men med glåpord och negativa, kränkande kommentarer. Som de

minns, så var det andra flickor i klassen med högre status, de mer populära, som oftast initierade

mobbningen, men där dessa flickor gärna såg till att pojkarna också föll in och i vissa situationer

tog över mobbningen med att använda fula ord som smädelse.

6.2.2 Den dåliga tron på sig själv

Som vi tolkar det, så är det just flickornas dåliga självkänsla och utanförskap som är grunden i

att de hamnade i mobbningsituationer. De yttre faktorerna, som utseende, var bara något att

hänga upp det på för de som mobbade, en förstärkning. Det kanske också är något som kvin-

norna idag har lättare att hänga upp sina smärtsamma upplevelser på, en hjälp till förklaring? Det

faktum att ingen av kvinnorna då hade ett ordentligt vuxenstöd, var inte särskilt uppbyggligt för

deras självförtroende. Den forskning vi har tagit del av vidimerar vår ovan beskrivna tolkning.

Björk, exempelvis, kom fram till att de vuxnas ansvar är stort. Ett första steg för att synliggöra

mobbning och åtgärda den, menar hon, är att nämna och benämna den, att erkänna mobbning-

situationerna. Då måste de vuxna, föräldrar som pedagoger, lita på egna iakttagelser, ta dem på

allvar och inte blunda för dem. De som står barnen närmast, föräldrarna, om deras stöd uteblir,

tycks mobbningsituationerna förvärras ytterligare (Björk, 1999).

Vi menar att vuxenstödet måste finnas där för att utsatta barns självförtroende inte helt ska sän-

kas i botten. Mobbning får sitt utseende utifrån mobboffrens brist på självförtroende, att mobb-

offren ofta har en negativ värdering av sig själva och sin situation. Det har vi försökt att förtydli-

ga genom bland annat Olweus undersökningar, men den som byggt hela sin forskning på svaga

resurser kontra starka sådana, är Björk. Hon diskuterar inte alls bakomliggande psykologiska

orsaker, men dålig självkänsla respektive stark självkänsla, inkluderad låg eller hög social kom-

petens, är viktiga beståndsdelar i hennes maktstrategianalys. Mobbaren måste hela tiden återska-

pa makt på den mobbades bekostnad genom att beskära den mobbades handlingsutrymme. De

kvinnor vi har intervjuat, deras osäkerhet begränsade deras handlingsutrymme. De fann aldrig en
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tillhörighet i skolans sociala sammanhang, de hade inte resurser, eller tillräcklig social kompe-

tens, inga fördelar att byta med, de fann sig aldrig som ”situationens mästare” (ibid).

Som vi tolkar det, är det osäkerheten och den dålig tron på sig själv att finna och ta plats i det

sociala sammanhang som de kvinnor vi intervjuat befann sig i under sin grundskoletid som ge-

nererat i mobbning av dem och som gett mobbningsituationerna form och utseende. Det finns en

hel del i vårt intervjumaterial där kvinnorna lyfter fram sina upplevelser av dåligt självförtroende.

Några av dem har själv också djupare analyserat varför de har en sådan dålig tro på sig själv. Till

exempel Maja, som dels har fått psykologhjälp för att förstå vad hon befunnit sig i och hur hon

har det i dag, dels har hon genom egen, som vi tolkar det, nyvunnen styrka som vuxen, sökt för-

stå det. Maja utryckte det bland annat så här:

”Jag gjorde bort mig en massa gånger, sa fel och fattade inte sociala situationer. Man
blev mobbad för det, man blir stämplad som att vara dum. Då tror man på det själv till
sist. Då blir man ju paralyserad och handlingsförlamad och gör klumpiga saker. Man
känner att man misslyckas.”

Åsa förtäljde så här: ”Jag kan inte minnas att jag någonsin tyckt att jag är bra på något.

Mina föräldrar har aldrig gett mig beröm eller uppmuntran.”

Kvinnorna befann sig i mobbningsituationer under många år, de flesta under hela grund-

skoleperioden. Ju längre tiden går desto svårare är det för en elev som är offer för mobbning att

komma ur en sådan situation, om inte speciella ansträngningar för att åstadkomma en förändring

sätts in (Olweus, 1973, 1991). Våra informanter har betonat det faktum, att vara mobbad under

lång tid spolierar självkänslan och ger dåligt självförtroende. Så här utryckte sig i tur och ordning

Maja och Carina:

Maja: ”Från tredje klass bytte vi lärare, och det var ju ett någorlunda lyft för hon tog ju
tag i och drog i det lite grann. Men då var ju skadan redan skedd, det var redan för sent.
Då avstannade, kan man säga den verbala mobbingen, men det var ingen som ville vara
med mig fortfarande. /…/ Jag blev alltid vald sist på gympan, det var liksom ingen som



57 (80)

brydde sig om mig. /…/ Sen trodde man det skulle bli bättre när vi flyttade till K-stad i
sjätte klass, men nej, då var man redan skadad. Då kom man ju dit och då tänkte man, nu
har man en ny start och det gick ju jättebra de första veckorna, men sen så. Jag har ju
alltid en sån jäkla otur för jag blev kompis med en tjej som också blev mobbad. Men sen så
påstod hon för klassen att jag hade sagt en massa saker om dem. Varför skulle jag säga
en massa saker om dem när jag inte känner dem? Men de trodde på henne så då blev jag
mobbad igen. Och sen fortsatte det upp i gymnasiet.”

Carina: ”När jag kom upp på högstadiet hade jag så dåligt självförtroende så då var det för-
sent. Jag vågade inte gå fram till någon för risken att bli negligerad. Det var en ny tjej som
började i min klass på vårterminen som jag började prata med. Det gick bra till en början
men sen upptäckte hon väl att jag inte var så omtyckt av de andra och då ville inte hon
heller vara med mig. Jag tror hon var rädd att hon också skulle bli mobbad.”

Erika, som alla de andra informanterna, var väldigt öppen om sina upplevelser, och hade, som vi

upplevde det, ett stort behov av att prata. På vår fråga om hon ansåg att människor sviker henne,

berättade hon:

”Är man mobbad i skolan så tar man det med sig till gymnasiet. /…/ Det är som en själv-
uppfyllande profetia /…/ man tar med sig det i hela livet. Ingen tycker om mig och ingen
vill vara med mig. De bara låtsas att de tycker om mig. Jag tror att alla som har varit
mobbade på något vis har den attityden. Det är ett försvar, man säger till från början, då
har man redan sagt det till sig själv, man har befäst det, då blir man inte förvånad, det blir
ingen överraskning att ingen tycker om en. /…/ Då blir det inga obehagliga överraskning-
ar, man har redan stängt ute det. Jag tror att alla mobbade känner likadant. De blir inte
skitglada när någon tycker om en. Vad är det som är skumt nu? Varför säger den här
personen att de vill vara med mig?”

Våra informanter har på olika sätt berättat om dåligt självförtroende, orsakat av det de upplevt

under skolgången. Erika formulerade det sociologiska begreppet, ”självuppfyllande profetia”.

Som vi redan i vår inledning kastade fram så hade vi en förförståelse om att självuppfyllande

profetior och stämplingsmekanismer är begrepp som det är svårt att kringgå när man ska försöka

skärskåda mobbningens grund och orsak.
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I Erikas fall handlade hon ofta utifrån den upplevelsen hon hade om sig själv, eller som hon trod-

de att de i hennes omgivning i skolan hade om henne. Upplevelsen av att vara utanför förstärkte

hon genom att verkligen se till att vara utanför. I högstadiet levde hon ett destruktivt liv, började

umgås med ett gäng som höll på med droger, enbart för att få någon slags tillhörighet, som hon

utryckte det:

”Om jag inte hade blivit tillsammans med honom, så gud vet vad som hade hänt. Om jag
hade börjat använda tyngre droger hade det gått riktigt snett för mig. Han var en kille
som var med i scouterna och så och när jag blev tillsammans med honom la jag också mig
till med de intressena. Innan jag träffade honom hade jag både provat hasch och alkohol.
För att jag ville höra till någon. De tyckte jag var skithäftig när jag kunde handla hasch.
De var ofta några år äldre än mig.”

Erika fick en vrång bild av sig själv, som förmodligen byggde på en felaktig bedömning eller

uppfattning som individerna omkring henne hade, vilket ledde till att hon handlade på ett sätt som

medförde att den egentliga felbedömningen ändå till slut stämde med de faktiska förhållandena

(Österberg, 1991). Erika återkom ständigt till det under intervjun: ”Jag var en bråkig elev och

jag var dum i huvudet. Detta traumatiserade mig mer än hela mobbingsituationen för att

mina föräldrar tyckte att jag var ett problem, de skämdes skitmycket, jag fick massor

med stryk, alltså psykiskt, för att jag hade varit bråkig.”

Erika fick en stämpel på sig om att vara bråkig. Hon gick från att vara disciplinerad och skötsam,

till att bli utagerande och besvärlig. Hon tillskrevs negativa karaktärsdrag och fick svårt att fram-

träda som en individ med positiva drag, vilket medförde att hon hamnade i än djupare social

isolering (Repstad, 1998).

Att inte ha någon tillhörighet, att inte känna något värde och kanske att ha en känsla av att vara

dum, har alla kvinnor vi intervjuat betonat. När vi till exempel ställde den konkreta frågan till Ca-

rina: ”Varför tror du att du blev mobbad?” svarade hon:
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”Jag vet att de tyckte att det var äckligt att hålla mig i handen eftersom jag hade
handsvett. Det var ingen som ville stå sidan om mig i gympan, alla försökte byta plats om
de kom sidan om mig. Jag blev också alltid lämnad till sist när man skulle välja till olika
lag som när man skulle spela brännboll eller så. Sen har jag alltid haft svårt för att läsa
och skriva så jag gick på extraundervisning. /…/ Jag har aldrig tyckt om att läsa högt eller
över huvud taget prata inför andra och det blev ju inte bättre när alla skrattade och
suckade när jag försökte staka mig igenom ett stycke i läseboken.”

Samma problem diskuterade alla våra informanter, sammanfattat, att inte riktigt räknas och att

pekas ut, eller stämplas. Maja gav oss den här kommentaren: ”sen gick jag också på special-

undervisning, både tal och skrivundervisning. Och där var jag ju utanför klassen och det

gav dem en anledning, att jag var ju inte som andra, därför måste jag ju vara dum i hu-

vudet, därför kunde de mobba mig.”

Åsa beskrev en liknande bild:

”Jag har alltid varit smal och jag var sent utvecklad. Det var en pina med gympa. /…/
De retade mig inte direkt, men när man bytte om kände jag alltid blickarna från de andra
tjejerna. Det fanns tre, fyra stycken, som var lite häftigare, de hade fått bröst och de
trodde att de var vuxna. Sen var det det här med ’Spinky’.  Jag vet inte var det kom ifrån,
men jag tror att det var Veronika, hon var värst. Hon fick pojkarna att säga så. Sen blev
det bara ‘Spinky’ hela tiden. /…/ Jag blev tafatt och osäker när de sa så till mig. /…/ Jag
tror att jag egentligen inte är så värdelös, men man kände sig så. Jag tyckte att jag inte
dög till något. Jag tappade sugen. Jag hade heller ingen att vara med. Det är jobbigt att
aldrig ha någon. Någon bästis har jag aldrig haft. I åttan hade jag ingen lust längre. /…/
Det var hemskt att känna att man var kass, och jag trodde att det var så. Det är väl så
när man känner att man inte duger.”

Kvinnorna var införstådda med att det de upplevde under deras grundskoleperiod gett dem dålig

självkänsla, att de blivit utpekade som mindre värda och att det resulterade i att det var ogörligt

för dem att bryta en sådan negativ spiral. Deras grundproblem skapades i tidig barndom och

deras utanförskap, deras avvikande beteende, förstärktes med åren i en spiralstruktur med stän-
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dig stämpling eller stigmatisering. Stämpeln att inte vara som alla andra, började de tro på och de

handlade därefter (Repstad, 1998).

6.3 Kvinnornas liv idag

I avsnittet som följer ska vi belysa de unga kvinnornas syn på hur de har det idag och vad det

faktum, att de blivit mobbade under sin grundskoletid, har för betydelse och inverkan på, fram-

för allt deras sociala liv nu och framöver. Ingen av kvinnorna har hamnat i svår social problema-

tik, till exempel missbruk och kriminalitet, alla har någon sysselsättning, arbete eller utbildning.

Carina bor själv i en lägenhet, de andra tre bor i lägenheter tillsammans med sina pojkvänner.

Men som vi tolkar det, Carina känner sig mycket ensam, Erika, Maja och Åsa, upplever också

stor ensamhet, men alla tre utrycker att deras pojkvänner är till stöd för dem. Erika har en lilla-

syster, som betyder mycket för henne. De umgås ofta.

Erika berättade om en utanförkänsla som hon har ännu idag som vuxen kvinna och om dem som

försöker få henne med i sociala sammanhang:

”Jag vet att de har försökt, jag kan inte klandra dem för något, men jag tror att de ringer
för att de har en skuldkänsla. De kanske känner att jag känner mig utanför ibland. Den-
na utanförkänsla är något som jag får ha hela livet. /…/ Ingen tycker om mig och ingen
vill vara med mig. De bara låtsas att de tycker om mig. Varför kommer hon och låtsas?
Det är ingen som vill vara med mig. Det är inte möjligt att hon tycker om mig för den jag
är. /…/ Jag är själv väldigt ömhetstörstande, men det tror jag att alla som varit mobbade
är och har de inte fått känna någon närhet blir de det när de blir äldre. /…/ I början var
jag så himla rädd för att han skulle lämna mig men det är jag inte längre. /…/ När man
har blivit mobbad i skolan så förföljer det en i hela livet. Det är inget som avslutas för att
man slutar högstadiet. Utan man är ju misstänksam mot alla man träffar, tycker han
verkligen om mig eller utnyttjar han mig.”
Den senaste repliken ovan från Erika, beskriver den rädslan hon hade över att hennes sambo

skulle lämna henne, att hon inte heller kunde lita på att han tyckte om henne för vem hon var.
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Kvinnorna värderade sig negativt. De kände sig ofta dumma och misslyckade, skamsna och

oattraktiva. Den långvariga mobbningen av dem har ökat deras ångest och osäkerhet och ännu

idag har de en negativ värdering av sig själv. Just att negativt värdera sig själv, och osäkerheten

att passa in, att tillhöra, är som en röd tråd genom kvinnornas utsagor. Carina är inget undantag,

hon berättade som följer:

”Jag har alltid varit så mesig och inte vågat säga ifrån. Det är kanske därför jag blivit
mobbad, jag vet inte? Högstadieskolan var i varje fall en period i mitt liv som jag aldrig
skulle vilja ha tillbaka. Jag blir både arg och ledsen när jag tänker på vilka roliga år detta
skulle kunna varit om jag bara hade haft några att vara tillsammans med och fnittra och
gå på disko med och sminka och klä sig tillsammans med. Nu känns det som det är försent
att lära sig hur man ska vara med andra människor. Jag har fortfarande ingen riktig
bästis. /…/ Ibland frågar mina arbetskamrater mig om jag vill följa med på någon fest eller
när de ska ut och dansa men jag säger alltid nej och hittar på en ursäkt. Jag är så rädd att
de ska upptäcka att jag inte vet hur man ska bete sig, för det funkar ganska bra på arbe-
tet.”

Carina berättade om sin ensamhet, osentimentalt, men vältaligt och eftertänksamt. Det enda so-

ciala umgänget utanför sitt arbete, som hon redogjorde för, det var med familjen. Hon förtäljde

till exempel att hon aldrig tackar nej till att följa med dem till golfbanan för, som hon sa: ”Det

känns som jag har ett riktigt liv när jag gör något utanför min lägenhet och jobb.” Men

hon uttryckte att hon inte känner sig riktigt bekväm i deras sällskap.

Maja, som gör en hel del för att passa in i den akademiska världen hon nu befinner sig i, berät-

tade mycket och länge om hur tillvaron ter sig för henne idag. Vi redogör nedan för vad hon sa,

men där vi tagit bort en hel del som var oväsentligt för detta arbete (Maja var mycket pratglad,

vilket vi berömde henne för. Hon sa att hon hade svårt att formulera sig inför andra, vilket den

här dagen, tyckte vi, inte riktigt stämde):

”Det som har hänt mig försvinner aldrig och jag har faktiskt kommit fram till att det här
med att man blivit mobbad, det är precis som det hänt en olycka, man har blivit handi-
kappad alltså, det är ett handikapp som aldrig försvinner. /…/ Jag klarar inte av formella
situationer i skolan, snacka i formella situationer tillsammans med folk som jag inte är
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riktig kompis med. Jag börjar få bättre självförtroende, att jag klarar mina studier, som
folk har fått mig att tro att jag inte klarar. När jag sökte in till högskolan så kom jag inte
in första gången. Då sa mamma att jag kanske inte ska satsa så högt. Jag var så jädra för-
bannad, de tror inte på mig. /…/ Jag gick hos psykolog i ett år, nu var jag cirka 23 år, då
hade jag vänt livet lite. Jag hade börjat på högskolan, börjat engagera mig i nationen och
jag hade fått min första och stadigvarande pojkvän. /…/ Men livet med mobbingen är
ständigt en kamp, jag får kämpa. /…/ Ibland blir man så jävla trött på sig själv, jag vill
vara någon annan då. Jag vill vara någon som inte är mobbad, vem som helst. Jag blir ju
aldrig som alla andra.”

Maja pratade länge och väl, och hon hoppade mellan dåtid och nutid, bland annat så berättade

hon om hennes svårigheter med, som hon minns att hon haft redan från förskolan, att ta sig in i ett

socialt sammanhang, en kompisgrupp, och som beskrivs nedan, en studiegrupp på en högsko-

lekurs:

”Hade jag haft kunskapen till det hade jag kanske kunnat ta mig in i den gruppen. Men
jag har inte det jag behöver för att ta mig in i en grupp, det har jag inte än i dag. /…/ Jag
vet inte hur man ska bete sig i början när man ska gå in i en grupp, jag vet inte vad jag
ska säga. /…/ Jag är fullt medveten om vad det är. Men nu tänker jag framåt istället, le-
ver här och nu och ser framåt. Jag vill gå vidare, jag vill inte vara Maja sju år. De minne-
na ska ju inte förstöra ens liv, de har förstört tio år av mitt liv, de får inte förstöra tio år
till.”

Som vi inledde detta avsnitt, så har ingen av kvinnorna hamnat i svår social problematik enligt

den samhälleliga normen, fall för de sociala myndigheterna. Däremot kan vi se ett mönster utifrån

vad de berättar och upplever, av ensamhet, tillkortakommanden, dåligt självförtroende och stark

känsla av att ingen vill vara med dem. Skulle det mot förmodan vara så, att någon vill dela deras

sällskap, kan de inte riktigt lita på att den eller dem verkligen vill det genuint.

6.4 Observationerna av skolmiljön

I avsnittet som följer (6.4.1) kommer vi att beskriva observationer från matsalen på två olika

skolor, koppla ihop våra intryck med forskning, teori och uttalanden från kurator A, som arbetar

på skola S, kurator C, som arbetar på skola L, samt kommentarer från kurator B, som arbetar på
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en skola i en större stad, där vi dock inte har varit och observerat. Vi har även med hur en av

våra intervjuade kvinnor såg på hur det var att befinna sig i matsalen under sin grundskoletid.

6.4.1 Matsalen – en social frizon?

Vår förförståelse, som grundats i egna upplevda erfarenheter från vår grundskoletid, men även på

beskrivningar i Gunilla Björks bok ”Mobbning – en fråga om makt?” (1999), där hon framställer

skolbespisningen, ”bamban”, som ett rum där det ibland kan existera, som Björk beskriver det,

en slags rumslig och social frizon, där mobbningsituationer, som till exempel social utfrysning, lätt

kan uppstå, gjorde att skolmatsalen blev vår utgångsplats för våra observationer av skolmiljön.

Vi har alltså utfört observationer på två skolor, en stadsskola, som vi benämner S och en lands-

ortsskola, som vi kallar L. I skola S upplevde vi en behaglig stämning i matsalen. Be-

spisningspersonalen, med husmor i ledningen, gjorde ett gott intryck, med ett välkomnande, om-

händertagande sätt. De brydde sig om eleverna, samtalade med dem, vilket skapade ett trivsamt

intryck. Skolledningen, rektor, biträdande rektor och cirka tio lärare intog lunch tillsammans

med eleverna, utan att inkräkta på barnens integritet, som vi erfor det. Matsalens interiör av tex-

tilier och pastellfärger skapade en varm och ombonande känsla. Skolan är åldersblandad från

fjärde till nionde årskurs, vilket också, som vi upplevde det, skapade en miljö av hänsynstagan-

de, både bland personal och bland barnen. Under den timme vi satt i matsalen, iakttog vi inte att

något barn var utanför eller blev utsatt för mobbning, inte heller efter lunchen, på rasten, såg vi

sådana tendenser.

Som vi ovan skildrat, är matsalen ett sådant rum där en social frizon lätt uppstår. Gunilla Björk

ser på mobbning utifrån en informell maktstrategi, där begrepp som strategi, spel, makt, osäker-

het men också möjligheter, fördelar, frihet och handlingsutrymme används. Makt är alltså funda-

mentet i teorin om varför mobbning uppstår och kan få lov att existera. Enligt Björks maktstrate-

gianalys så uppstår mobbning och reproduceras när det formella ledarskapet brister eller är obe-
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fintligt, till exempel i matsalen, då det finns utrymme för maktövertagande från elevernas sida

(Björk, 1999).

Olweus undersökningar visar att det finns ett klart samband mellan ”lärartäthet” under rasterna

och förekomsten av mobbning: Ju fler lärare på rasterna, desto mindre mobbning vid skolorna

(Olweus, 1991).

Mobbningsituationer föds i sociala sammanhang, i en organisation, till exempel i skolvärlden.

Björk menar att som lärare eller skolledare har man den formella makten i skolan, utnyttjar man

inte den, om man till exempel inte befinner sig nära där sociala frizoner existerar kan mobbning

fritt få härja. Ett första steg för att synliggöra mobbning och åtgärda den, menar hon, är att nämna

och benämna den, att erkänna mobbningsituationerna, att som pedagog lita på egna iakttagelser,

ta dem på allvar och inte blunda för dem (Björk, 1999)

Kurator A uttalade sig en del om situationer där personal inte fanns bland eleverna. Hon mena-

de att på hennes skola (S) fanns det inte större utrymme för mobbning i matsalen: ”Jag tror

faktiskt inte att det händer något i matbespisningen. Det är mer i omklädningsrum, runt

hörnorna, där inga vuxna är, var som helst, till och från skolan alltså.” Vårt intryck var

också, som tidigare nämnts, när vi själv intog lunch i S-skolans matsal, att det var en lugn miljö,

och att det till en del berodde på de många vuxnas närvaro.

Kurator B, som arbetar på den skola där vi inte utfört några observationer, uttryckte sig så här:

”Man ser ju när någon är utanför. Det räcker att man ser någon som sitter och käkar

lunch ensam i matsalen, och det är ju inte så lätt att komma till rätta med.” På vår fråga om

personalen äter med barnen, om det finns så kallade ”pedagogiska måltider”, och om hon själv

äter där, svarade hon: ”Jo, ibland, det gör lärarna också. Inte vid samma bord som barnen,
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det är en högstadieskola och barnen måste också ha en integritet. /…/ Det har ju en otrolig

dämpande effekt när det finns vuxna i matsalen.”

På den andra skolan där vi befann oss (L), en skola byggd i slutet av sextiotalet, intog vi också

lunch. Vi upplevde att stämningen där var mer rå. Eleverna formerades i en kö utanför matsalen

av en vuxen ”rastvakt”, som därefter försvann in i matsalen. Då uppstod oordning och bråk, med

knuffande och trängsel. De större barnen trängde sig före de mindre, vilket de mindre stillatigan-

de accepterade. Inne i matsalen fortsatte oreda vid matupptagningsproceduren, där en ostruk-

turerad köformation också bildades. Matbespisningspersonalen gav inte samma engagerade in-

tryck som vi upplevde att personalen på skola S hade gett. Personalen i skola L samtalade inte

med eleverna, och eleverna tycktes inte uppmärksamma personalen. Det här är vår subjektiva

bedömning, att stämningen inte var så trivsam, att personalen inte var engagerad i eleverna, och

inte minst viktigt, det fanns inga lärare som åt med eleverna, men det gav oss ett mer negativt

intryck än det vi fick i skola S. Interiören i matsalen i skola L var också fattigt på textilier och den

dominerande färgen var grå, vilket bidrog till att skapa en något trist atmosfär (Det är så klart ing-

en generell sanning att det alltid är en sådan stämning i den matsalen).

När vi sedan intervjuade kurator C på skola L, frågade hon hur vi hade upplevt det i matsalen.

Vi berättade båda att vi hade gått i liknande skolor på sjuttiotalet, som då var relativt nybyggda,

och att vi kände igen mycket av miljön från den tiden, och uttryckte vad vi ansåg vara negativt, då

med en jämförelse av våra upplevelser från skola S. Kuratorn berättade att de hade ett rast-

schema för bland annat matsalen, men att ingen personal åt där. Lunchrastvakten hade tidigare

hänvisat oss till personalingången, då han trodde att vi skulle äta lunch med lärarna. Med andra

ord, personal och elever hade skilda lunchlokaler. I anknytning till Björks och Olweus forskning,

där Björks beskrivning, som vi ovan redogjort för om ”bamban”, eller som vi kallar det,

”matan”, är det ett rum där det ibland kan existera en slags rumslig och social frizon, där mobb-

ningsituationer, som till exempel social utfrysning, lätt kan uppstå (Björk, 1999). I vår intervju
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med Carina, en av de intervjuade kvinnorna som blivit mobbade i högstadiet, beskrev hon en av

de största fasorna, som hon uttryckte det, nämligen att befinna sig i ”matan”:

”Jag minns känslan när jag steg in i matan, lukten, den speciella, som jag aldrig glöm-
mer, som jag kopplar ihop med hur hemskt det var att stå i den långa kön. /…/ När jag sen
kom in i matsalen, /…/ när man skulle hitta någon plats att sitta på. När jag gick fram till
en ledig stol, sidan om någon tjej från klassen, så la hon handen på stolen och sa att den
var upptagen. Ibland var det så, och det var pinsamt, fick till och med mattanten säga till
att jag visst fick sitta där. Men efter ett tag gav jag upp med att försöka sitta hos någon.
Då var jag alltid snabb med att hitta en plats där jag kunde sitta för mig själv. Jag skyn-
dade mig alltid med att äta upp så att jag kunde gå ut igen. Det var hemskt.”

Matsalen är ett ställe som lätt kan bli en rumslig och social frizon, där den informella makten får

ett större utrymme än den formella (ibid). Ett annat sådant ställe, är ”gympan” och omkläd-

ningsrummen. När vi diskuterade detta med kurator B, att till exempel de som har den formella

makten inte finns där när mobbade barn behöver dem, sa hon: ”Ja, jag tror absolut att det

kan vara så, men å andra sidan tror jag att de alltid hittar ett ställe där inte vuxna befin-

ner sig.”

6.5 Skolorganisationen – flickorna – mobbningen

Om det är så, att flickors måhända mer indirekta mobbning är svårare att mäta, till skillnad mot

pojkarnas mer direkta och fysiska mobbning, så är det vår intention med detta arbete att försöka

få en bild av det, samt om de mobbade flickorna i skolan uppmärksammas och om de får någon

hjälp?

”Det händer mycket runt här. Man ser ju inte överallt, runt alla gångar, bakom buskar,
men jag är säker på att det finns. När man går förbi varandra, ger varandra en knuff, el-
ler säger fula ord. Jag är säker på att det händer mer än vi vet faktiskt. Vi vuxna vet inte
hur det är. /…/ Till exempel i omklädningsrummen i gymnastiken, där man släpper bar-
nen själva, där kan det hända mycket. Det kan handla om förtal, fula ord, knuffar, ut-
frysning. /…/ Det är en önskan att det ska finnas fler vuxna också på rasten. De vill ha
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många vuxna, barnen, de vill det alltså. Det är /…/ en trygghet att det inte händer något
obehagligt för dem som inte vågar säga något och så där.”

Det här ovan var uttalanden från kurator A. Hon kom till skola S för ett halvt år sedan och hade

inte en sådan klar bild av hur det var med mobbning på skolan eller hur åtgärderna mot den såg

ut. Men hon fortsatte sitt resonemang om de vuxnas ansvar, som hon med eftertryck betonade:

”Alla vuxna har ett ansvar, det är inte alltid så att lärarna vet något. /…/ Läraren är an-

svarig för arbetsmiljön i klassrummet, det tycker jag man kan säga.”

Björk, Fors och Olweus, alla har de betonat de vuxnas närvaro bland eleverna som primärt i

mobbningbekämpning. I lagen uttrycks det att de som arbetar inom skolan ska främja aktning

för varje människas egenvärde och motverka alla former av mobbning (Lagboken: Skollag

1985:1100). Lag och läroplan är inte allena rådande normsystem i skolorganisationen. Lärarna

påverkas också av mer informella normer och rollsystem inom organisationen. Deras personliga

förutsättningar, deras psykologiska bagage formar också deras synsätt (Fors, 1994).

Kurator B, som jobbar på den stadsskola vi inte har besökt, berättade om mobbningbe-

kämpningen där:

”Vi jobbar med klasstödjare som jobbar i team. Detta är lite dubbelt för jag anser att
detta arbete inte ska skötas av elevvården. Vi ska vara involverade men jag anser att det
är minst lika viktigt att lärarna är involverade i detta arbete. Under dessa år som jag har
arbetat här har ansvaret legat på elevvården. Elevvården är kurator, studievägledare,
skolsköterska, fritidsledare och en specialpedagog. Som det har varit har inte lärarna
varit involverade överhuvudtaget.”

På vår fråga: ”Kan det inte ligga i lärarnas intresse att det ska vara en bra stämning?”

svarade hon, att det var en fråga hon inte kunde besvara men att hon höll med om att det skulle

ligga i lärarnas intresse. Om lärarna medverkar till att lösa sådana problem så skulle det bli ett

bättre klimat i klassrummet, menade vi. Kuratorn svarade: ”Lärarna skulle aldrig erkänna
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det om du frågade dem, att de inte gör tillräckligt.” Vi undrade: ”Tycker du att det är ett

generellt drag bland lärare?” Hon svarade: ”Nej, jag vet inte om det är ett generellt drag

bland lärarna på vår skola, men i alla år på skolan som jag varit här har jag ansvarat för

klasstödjarverksamheten men nu har jag backat tillbaks från det. Jag vill inte vara det

längre.” Vi fortsatte: ”Vad jag förstår här så ingår det inte i en lärares roll att ha den här

sociala vården av eleverna?” Hon replikerade:

”Det skulle de aldrig gå med på att erkänna men de tycker det är en besvärlig bit, den
elevvårdande. De är adjunkter, de har inte lärt sig den biten, de håller sina föreläsningar.
Dessa lärare är högstadie- och gymnasielärare, det är samma utbildning. Det är väl så att
de lärare som arbetar med de lägre årskurserna har en annan inställning.”

”Enligt lagen och läroplanen finns ju den fostrande biten med också. Detta måste ju in-

nefatta att se till att barnen mår bra”, menade vi. Hon svarade: ”Ja, helt klart.”

Lärare D och kurator E, de som gemensamt inkom med skriftligt svar på vår intervjuguide (se

bilaga 1), utryckte att på deras skola är det så att flickor i större utsträckning än pojkar söker

hjälp angående mobbning: ”Besöken hos kuratorn utgörs till allra största delen av flickor.”

De upplevde inte, som de utryckte det, ”att mobbning, enligt definitionen, upprepad verbal

och, eller, fysisk kränkning av enskild person, är ett stort problem på skolan. Självklart

förekommer det, men i dold form.”

På skola L berättade kurator C en hel del om mobbning av flickor:

”Jag tycker det är mer mobbning bland flickor än bland pojkar. /…/ Det är bland flick-
orna som vi har det jobbigast. Jag jobbar mest med flickor, det kan kanske bero på att
jag själv är kvinna, det vet man ju aldrig? Men jag tycker att det är mer mobbning bland
flickor. Det är väldigt svårt att få stopp på. /…/ Fast tjejerna är nog lite mer nertryckta, de
är nertryckta av killarna också, och det är mycket svårare att jobba med tjejer.”
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På vår fråga: ”Är lärarna lika bra på att ta tag i mobbning bland tjejerna?” svarade hon:

”Ja, det tycker jag. /…/ Jag tycker att många lärare gör ett bra socialt arbete här. De ser
eleverna, de pratar med dem, kan fråga hur de mår och så. De flesta känner ett socialt an-
svar. Bara att de tilltalar och ser dem som människor tror jag är viktigt. Att se dem som
barn, att man inte får lägga ett för stort ansvar på barnen bara för att de har kommit hit.
De är fortfarande barn.”

Vi kan ju förstås inte rättvist jämföra skolorganisationen våra intervjuade kvinnor befann sig i för

cirka tio år sedan med hur den ser ut i dag. Vi har inte heller studerat de olika åt gärdspaketen

mot mobbning som florerar på olika skolor. Men på den tiden, för cirka tio år sedan, fick våra

informanter ingen vuxenhjälp i deras utsatthet. Kvinnorna, som upplevt mobbning, tog heller ing-

et initiativ för att söka hjälp, men som vi ser det, låg inte ansvaret på dem. Den forskning vi har

tagit del av beskriver också, att om mobbning ska kunna bekämpas måste de som har den for-

mella makten se vad som verkligen sker, att som pedagog lita på egna iakttagelser, ta dem på

allvar och inte blunda för dem (Björk, 1999).

Nedan följer några kommentarer från kvinnorna angående vuxenstödet:

Carina: ”Det borde vara förbjudet med håltimmar, det kändes som en evighet att behöva
vara där det inte fanns några vuxna under så lång tid. /…/ Det var någon lärare som susade
igenom korridorerna antagligen till och från någon lektion, men ingen som var till för att
prata med och så. /…/ Det skulle behövas mycket mer vuxna på en skola, det händer så
många saker bakom alla hörn, och prata inte om i omklädningsrummet efter gympan.
Där måste lärarna vara medvetna om vad som händer, annars är de både blinda och
döva. Jag tror inte de vill se det, det är för jobbigt för dem att se. Jag tror de kan stänga
av liksom. Om nu inte lärarna orkar ställa upp i omklädningsrum och på raster kunde det
vara andra vuxna som var där. Jag skulle aldrig på den tiden våga tala om för en lärare
eller någon annan för den delen att någon var taskig mot mig, det skulle bara bli tio gån g-
er värre tror jag. /…/ Jag tror den enda lösningen är att det finns mer personal som är
där eleverna är.”
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Åsa: ”Jag skämdes för att gå och prata med någon vuxen om det. Andra terminen i åttan så

blev det så att jag var mer hemma. Men det var ingen som uppmärksammade det, det

kändes precis som de inte brydde sig om mig alls.”

Maja: ”På högstadiet gick man runt och gick till platser där ingen var och så. Jag gick för

mig själv. /…/ Det skulle varit någon redan från början, någon vuxen som man kunde gått

till.”

Erika: ”Det var ingen vuxen jag tydde mig till överhuvud taget. Jag höll mig för mig själv
på min egen kant. /…/ Stöd från lärare! Nej sådant ser de inte. De ser ju inte något om man
inte talar om det.  Det är därför att det är så farligt för kvinnor, kvinnor råkar jämt så illa
ut. De säger ingenting, de är tysta, de vill inte ställa till med bråk.”

Det finns åtskilligt mycket mer av sådana reflexioner från kvinnorna, det är mycket där besvikel-

sen finns, att de vuxna inte såg, tycktes inte förstå. Det är också vår bild utifrån kvinnornas berät-

telser, de fick inget stöd eller hjälp när de befann sig i mobbningsituationer. Kuratorerna vi har

intervjuat svävar ibland på svaren, som vi ser det, men alla håller med om att det är där ansvaret

ligger, hos de vuxna, personal som föräldrar. I det här arbetet går vi inte djupare in och försöker

klargöra det teoretiskt på organisationsnivå, men skolan, som vi ser det, är en speciell institution,

där det primära är att producera kunskap, det sociala arbetet har inte samma dignitet. Att

mobbning bland barn är vanligast på skolorna är ju inget egendomligt, det är där barnen är sam-

lade. Det är ändå, anser vi, väsentligt att belysa en kunskap från Olweus undersökningar, nämli-

gen att tre gånger så många elever blir mobbade i skolan än på skolvägen. Skolan är alltså det

ställe där det mesta av mobbningen sker. Från samma undersökning är också resultaten nedslå-

ende angående hur eleverna upplever vuxenstödet, till exempel att lärarna bara någon enstaka

gång eller nästan aldrig gör något för att stoppa mobbningen och att elever som mobbas på hög-

stadiet uppger att klassföreståndaren sällan talat med dem om mobbning (Olweus, 1991).
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Vår källa från skolvärlden, ”vår expert”, den sextonåriga flickan, hade mycket negativt att säga

om den skola hon går på, enligt hennes upplevelser. Det var en insändare av henne i tidningen,

där hon just ville belysa att något måste göras nu för att få bukt med mobbning, som fångade vårt

intresse och medförde att vi tog kontakt med henne. Samtalet med henne kom att domineras av

det dåliga vuxenstödet, som hon upplevde det, för utsatta barn på den högstadieskola hon går i.

Med stort allvar berättade hon som följer:

”Innan hade vi lärare som gick som rastvakt, men nu har de slutat med det. Det finns väl
inte så många lärare som kan det här, eller jag vet inte, de kanske sitter på lärarrummet
och dricker kaffe? Det kan ju komma förbi någon som ska hämta något papper eller så,
men det är ingen som går runt och pratar och sånt. /…/ Jag tror inte de vågar ta itu med
det faktiskt. Eller så bara orkar de inte, eller så tycker de inte det är viktigt. /…/ Det finns
lärare som varit lärare i 25 år och inte gjort något åt saken. Det finns många lärare som
inte skulle vara lärare. /…/ Jag skulle önska fler lärare, då menar jag inte bara en lärare
som skulle gå runt. Och de skulle kunna mer, de skulle verkligen vara utbildade på det här
med mobbning och så. Då skulle det bli lite mer trevlig stämning. Det finns inte så mycket
att göra på vår skola. Det finns ett kafé men det är litet så där får inte så många plats. Det
finns inga vuxna alls.”

På skola L beskrev kurator C i detta avsnitt, om hur hon såg på vuxenstödet bland barnen där

hon arbetade. Hon beskrev en helt annan verklighet än den som den sextonåriga flickan målade

upp. Även om sanningen kanske är någonstans där emellan, tolkar vi det, utifrån det material vi

har arbetat med, att skolorganisationen inte klarar uppgiften att främja aktning för varje männi-

skas egenvärde och att aktivt motverka alla former av kränkande behandling, till exempel

mobbning.

6.6 Resultatsammanfattning

De kvinnor vi har intervjuat om deras upplevelser av att ha blivit mobbade i högstadiet, har en

ganska klar uppfattning om varför de blev mobbade, även om alla i viss mån har hängt upp det

på yttre egenskaper, defekter i utseendet. Det var deras allt mer dåliga självkänsla, deras brist på

social kompetens som gjorde att de inte hade styrkan att bryta den negativa mobbningspiralen,

som fick snurra alldeles för länge. Det är också det mönster som vi ser klart, en röd tråd genom
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berättelserna och som knyter ihop kvinnornas erfarenheter. De var inte utrustade med sådan

styrka att de kunde få tillräckligt stort handlingsutrymme i grundskolan. Det var de som hade den

sociala kompetensen och som dominerade handlingsutrymmet som också mobbade flickorna.

Mobbningens utseende och beskaffenhet såg ut och var generellt så att flickorna frystes ut, negli-

gerades och de fick aldrig riktig tillgång till en social samhörighet. De smädades också verbalt

med fula tillmälen. Några fysiska våldshandlingar handlade det nästan aldrig om. Den mer indi-

rekta mobbningen de utsattes för kom från i synnerhet andra flickor, som hade högre status och

som var mer populära.

Den långvariga mobbningen fick pågå oavbrutet för att ingen ville se den och ta den på allvar.

Kvinnorna upplevde att de inte fick någon hjälp. Då som nu, har lärarna en roll, som de generellt

inte fullt ut kan bemästra, som vi har tolkat det. Olweus (1991) undersökningar visar att det

finns ett klart samband mellan ”lärartäthet” under rasterna och förekomsten av mobbning, ju fler

lärare på rasterna, desto mindre mobbning vid skolorna. Kvinnorna har betonat, om och om

igen, att lärarna inte fanns där för dem. Den sextonåriga flickan vi intervjuade redogjorde även

hon för att lärartätheten var låg i hennes skola.

När kvinnorna var barn hamnade de ständigt i situationer som oupphörligt upprepades under

stor del av deras grundskoleperiod, vilket skapade ångest, osäkerhet och negativa värderingen

hos var och en. Det viktigaste vuxenstödet brast, föräldrastödet. Föräldrarna är produkter av

sin barndom och socialisation och under den tid deras döttrar så innerligt behövde dem, känslo-

mässigt, hade de inte resurser nog att stödja dem. Den inte tillräckligt goda omsorgen för bar-

nen, den vet vi ingenting om hur tidigt den startade, om anknytningen redan från det att de föd-

des varit bristfällig, men den brast under flickornas skolgång.

Idag har kvinnorna det socialt ordnat, en har arbete, och tre studerar. Ingen av dem har varit i

kontakt med de sociala myndigheterna. Alla har däremot utryckt att de ha svårt för sociala
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sammanhang, vänskapsrelationerna är så gott som obefintliga. Tre av kvinnorna lever i fasta för-

hållanden. Vad vi kan se, är återkommande motiv av ensamhet, dåligt självförtroende och stark

känsla av att ingen vill vara med dem och där de alla har en misstänksamhet mot människor som

söker deras kontakt. De förmår inte riktigt lita på att människor kan vilja dem väl.

7. Slutdiskussion

Alla vi som har med barn att göra, professionellt eller lekmannamässigt, vi stämplar dem ständigt

och jämt, positivt som negativt. Ju mer man som barn blivit stämplad, desto mer stämplar man i

sin tur. Enligt den så kallade stämplingsteorin så leder ihållande negativ stämpling till att barnet får

ett avvikande beteende. Stämpling är, som vi ser det, ett vanligt fenomen, framför allt i skolan.

Men eftersom den utövas i olika omfattning, på olika ställen av ett varierat antal människor under

ett barns socialiseringsprocess, så behöver skadorna barnet drabbas av inte bli så omfattande att

man direkt kan peka ut det som avvikande. De svårast drabbade hamnar kanske i ett alkohol-

eller drogmissbruk, ger sig på en kriminell bana och stämplas formellt genom att socialvårdande

institutioner kopplas in. Där finns då de sekundära problemen, den arena som socialarbetarna

arbetar inom, och där största delen av resurserna läggs. Det är det sekundära problemet. Men

alla barn som på ett negativt sätt socialiseras till vuxna individer där stämplingen inte genererar till

ett så avvikande beteende att de behöver social vård i den traditionella tappningen, barn som

genomlider sina dagar i skolan, på rasterna, i gymnastikhallen, barn som kontinuerligt stämplas

informellt, hur hela känner de sig på sin utvecklingsväg mot ålderdomen? Det är det stora sam-

hällsproblemet, som vi ser det.

Skolorganisationen, som vi upplever det, har inte förändrats mycket genom åren, även om skol-

lag och läroplan har utvecklats mot att synliggöra individen, barnet, exempelvis att var och en

som verkar inom skolan skall främja jämställdhet mellan könen samt aktivt motverka alla former

av kränkande behandling såsom mobbning och rasistiska beteenden (Lagboken: Skollag
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1985:1100). Institutionen, skolan, dess miljö, arkitektur och storlek, ser i dag i det stora hela ut

som den gjort decennier tillbaka. Vi anser att en diskussion är på plats om skolan verkligen ska

se ut så, där miljön tycks motverka intimitet och det nära samtalet.

Den tyske sociologen och filosofen Jürgen Habermas menade, att om samhället ska kunna bestå

måste kommunikationen samhällsmedlemmarna emellan vara existerande. Genom det interaktiva

samtalet ska sanningen om vad som är rätt och riktigt belysas. Denna ständiga kommunikation

måste vara uppriktig och söka allmängiltig mening, och detta kommunikativa handlande sker

inom, något Habermas kallar, vars och ens ”livsvärld”, eller helt enkelt, vardagslivet. Parallellt

med livsvärlden existerar ”systemvärlden”: institutioner där strategiskt handlande sker genom att

makt och pengar förmedlas samhällsmedlemmarna emellan. Denna systemvärld tenderar att gri-

pa in i livsvärlden och kolonisera den. För att förhindra det måste det beredas plats för livsvärl-

dens samtal (Giddens, 1998; Österberg, 1991).

En tanke vi har är att systemvärlden allt mer koloniserar våra livsvärldar. Även om det finns ten-

denser idag med större föräldrainflytande i våra skolor, så är åtminstone högstadiet och gymnasiet

mer eller mindre ”stängda” institutioner, världar för sig, där föräldrar finns, är närvarande, på

exempelvis skolavslutningar, men sällan annars. När det också är på så sätt att det inte existerar

mycket av sociologi och utvecklingspsykologi i lärarutbildningen, exempelvis stämplingsteori och

anknytningsteori, så är vi inte så optimistiska. Vi har tidigare och under detta arbetes gång samta-

lat med ett antal pedagoger, även studerat kursplanen för lärarutbildningen, samt fått svar från en

informatör på Malmö Högskola och ingen kunde redogöra för vad exempelvis anknytningsteorin

handlar om. Informatören kände inte till de två teorierna. De tycks inte ingå i lärarutbildningen.

Vi dristar oss att komma med några kontroversiella påståenden: Lärarna, som är utbildade peda-

gogiskt, kommer från medelklass och tillhör väl generellt inte de som misslyckades med sin skol-

gång, ser inte fullt ut problemen. De medverkar, och får betalt för det, i ett system där de som
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hela tiden fått och får den positiva (framgångsinriktade) stämplingen differentieras från de som

ständig stämplas negativt (duger inte till). Samhällsklyftorna befästs. Individomsorgen präglas av

kortsiktighet: kuratorer och psykologer som arbetar i skolorna är mest verksamma med ung-

domsproblem, på mellan- och högstadiet, där de i många fall har alldeles för mycket att göra.

Det brukar heta: ”Ju äldre barn, desto större problem.” Problemen när de är små är inte lika

tydliga och uppenbara, men grunderna läggs då. Det är i familjen basen läggs för stämplingsspi-

ralen: en del barn får klara, kongruenta budskap samt ber om och får återkoppling, andra får

oklara, inkongruenta och ofullständiga budskap. Barnen leds in på olika vägar i livet.

Under arbetets gång har vi båda läst skönlitteratur som behandlar ämnet mobbade flickor, bland

annat Margaret Athwoods ”Kattöga” (1988), som handlar om en flickas uppväxt till vuxen kvin-

na och hur kamratskapet kan förändras över tid, samt Johanna Nilssons ”Hon går genom tavlan,

ut ur bilden” (1996). Företrädesvis den senare har berört oss starkt. Johanna Nilssons verk

handlar om en flickas svåra tid från det att hon var tio år och framåt, genom mellan- och högstadiet

och över gymnasiet. Det är en roman med verklighetsförankring, som alla som är det minsta in-

tresserad av sociala relationer bör läsa och i synnerhet de som arbetar med elever i skolorna. Den

borde ingå i kursplanen för lärarstudenter, anser vi. Som avslutning illustrerar vi ett avsnitt ur bo-

ken som talar för sig själv:

”Hon har sig själv att skylla, hon hade kunnat börja om på nytt, hade kunnat bli någons
vän. Den nya klassen i gymnasiet, de normala tjejerna och killarna. De visste inte vem
hon var, kände inte ensamvargen, plugghästen. Pratade med henne som med vem som
helst. Frågade om hon ville göra det och det. Hon fick till och med sitta bland dem i mat-
salen. Men hon visste inte hur man skulle göra. Hade glömt bort hur man pratade, hur
man var vän. Kröp in i böckerna igen, stannade där tills betygen glänste. Vände sig alltid
mot väggarna när de gick förbi. Vågade inte möta deras undrande blickar. De trodde att
hon ville vara ensam, att hon föredrog att svepa tystnaden kring sig. Flera gånger tänkte
hon ringa till någon, försöka komma tillbaka, visa att hon också kunde leva bland män-
niskor. Hon släppte alltid luren, böjde sig över böckerna, ångrade. Gick aldrig på stu-
dentbalen. Har sig själv att skylla.” (Nilsson, 1996, s 149)



76 (80)

Källförteckning

Referenser

Andersson, Bengt-Erik (1994) Som man frågar får man svar - en introduktion i intervju-

och enkätteknik. Stockholm: Rabén Prisma.

Athwood, Margaret (1988) Kattöga. Stockholm: Rabén Prisma AB.

Björk, Gunilla (1999) Mobbning – en fråga om makt? Lund: Studentlitteratur.

Bowlby, John (1994) En trygg bas. Stockholm: Natur och kultur.

Carlsson, Bertil (1991) Kvalitativa forskningsmetoder. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Daniel, Brigid, Gilligan, Robbie & Wassell, Sally (1999) Child Development for Child Care
and Protection Workers. London: Jessica Kingsley Publishers.

Denscombe, Martyn (2000) Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur.

Egidius, Henry (1994) Psykologilexikon. Stockholm: Natur och kultur.

Fors, Zelma (1993) Obalans i makt – Fallstudier av barnmobbning. Göteborg: Department
of Psychology University of Göteborg.

Fors, Zelma (1994) Makt maktlöshet mobbning. Stockholm: Liber Utbildning AB.

Gardell, Jonas (1992) En komikers uppväxt. Stockholm: Norstedts Förlag.

Giddens, Anthony (1998) Sociologi. Lund: Studentlitteratur.



77 (80)

Heinemann, Peter-Paul (1987) Mobbning – gruppvåld bland barn och vuxna. Stockholm:
Natur och Kultur.

Hilte, Mats (2001) PM FÖR UPPSATSSKRIVARE. Lund: LUNDS UNIVERSITET Soci-
alhögskolan.

Howe, David (1995) Attachment Theory for Social Work Practice. London: MacMillan
Press LTD.
Imsen, Gunn (1998) Elevens värld – Introduktion till pedagogisk psykologi. Lund: Stu-
dentlitteratur.

Lanz, Annika (1993) Den professionellt genomförda intervjun. Lund: Studentlitteratur.

Lindén, Gunilla (1982) Byta förälder. Stockholm: Liber.

Lindén, Gunilla (1998) Att bli fosterbarn i tonåren. Stockholm: Almqvist & Wiksell In-
ternational.

Ohlsson, Lars B & Swärd, Hans (1994) Ungdom som samhällsproblem. Lund: Student-
litteratur.

Olweus, Dan (1973) Hackkycklingar och översittare, forskning om skolmobbning. Stock-
holm: Almqvist & Wiksell.

Olweus, Dan (1991) Mobbning i skolan. Vad vi vet och vad vi kan göra. Stockholm: Liber
AB.

Nilsson, Johanna (1996) Hon går genom tavlan, ut ur bilden. Stockholm: Wahlström &
Widstrand.

Pikas, Anatol (1989) Så bekämpar vi mobbning i skolan. Uppsala: AMA dataservice.

Perris, Carlo (1996) Ett band för livet. Stockholm: Natur och Kultur.

Repstad, Pål (1998) Sociologiskt perspektiv i vård, omsorg och socialt arbete. Lund: Stu-
dentlitteratur.

Thurén, Torsten (1991) Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Liber.

Trost, Jan (1993) Kvalitativa intervjuer. Lund: Studentlitteratur.



78 (80)

Österberg, Dag (1991) Sociologins nyckelbegrepp och deras ursprung. Göteborg: Bok-
förlaget Korpen.

Övriga källor
Internet
Barnombudsmannen hemsida (2001) http://www.bo.se/barnombudsmannen/fakta/mobbning/

Centrum för Barn- och Ungdomshälsas hemsida (2001) http://www.cbu.dataphone.se
Centrum för Barn- och Ungdomshälsas hemsida (2001)
http://www.cbu.dataphone.se/Barnrapporten/Psykisk2.html#Mobbning

Lagboken (2001) http://www.jit.se/lagbok/9851100c.html

Nationalencyklopedins söksida (2001-11-15)
http://www.ne.se/jsp/customer/login.jsp?i_status=-1&i_redir

Nationalencyklopedins söksida (2001-12-05) http://www.ne.se/jsp/customer/login.jsp

Skolverkets hemsida (2001) http://www.skolverket.se/publicerat/debatt/mobbade.shtml

Skolverkets hemsida (2001) http://www.skolverket.se/styr/laroplaner/lpo94/vardegrund.shtml

Tidningarnas Telegrambyrås hemsida (17 februari 2001) http://www.tt.se/



79 (80)

Bilaga 1

Intervjuguide till skolpersonal

Hur ser ni på mobbning på er skola?

• Är mobbning ett stort problem på skolan?

 

••  Vem är den typiske mobbaren? (Exemplifiera gärna med verkliga fall.)

 

• Vem är det som är utsatt för mobbning? (Exemplifiera gärna med verkliga fall.)

 

• Är det någon skillnad på mobbning riktad mot flickor jämfört med den som är riktad mot

pojkar?

 

• Är det någon skillnad att arbeta med mobbning riktad mot flickor jämfört med att arbeta

med mobbning riktad mot pojkar?
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Bilaga 2

Intervjuguide till flickor

Hur upplever du att din tid på högstadiet var?

• När började mobbningen?

 

• Kan du beskriva mobbningsituationer? Vad var det som hände?

 

• Varför tror du att du blev mobbad?

 

• Vem blev du mobbad av och hur upplevde du att den/de var?

 

• Fick du något stöd av personal?

 

• Fick du något stöd av dina föräldrar?

Hur ser din situation ut idag?

• Att du har blivit mobbad, har det några konsekvenser för dig idag?

 

• Hur ser ditt sociala liv ut idag?
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• Känner du att du blir mobbad idag?

 

• Har du någon att prata med, om vad du har varit med om - föräldrar, vänner,

professionella?

Bilaga 3

Intervjuguide till sextonårig flicka

Beskriv hur det är att gå på högstadiet idag.

• Hur ser din skola ut?

 

• Är det mycket mobbning på skolan?

 

• Varför tror du att man mobbar?

 

• Varför tror du att man blir mobbad?

 

• Hur ser den mobbning ut som flickor utsätts för?

 

• Vad gör man på din skola för att förhindra mobbning?

 

• Vad tror du man ska göra för att förhindra mobbning?


