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Förord
Skrivandet av denna uppsats har varit en lång process med stunder fyllda med både glädje och 

frustration. En process där vi har pendlat mellan att känna oss stolta över vad vi åstadkommit 

och att känna total uppgivenhet. Vi har dock haft ett stort stöd av varandra och lärt oss oerhört 

mycket av varandra, vilket gör att vi såhär i slutskedet känner att det varit värt alla de svåra 

och jobbiga stunderna. 

Trots att vi säkerligen varit besvärliga och inte särskilt trevliga under just de svåra och 

frustrerande stunderna har vi fått mycket stöd och uppmuntran av våra familjer och vänner 

och vill därför rikta ett särskilt tack till dem. Tack för att ni har orkat med oss och hjälpt oss 

att ta oss igenom skrivprocessens mindre roliga stunder.

Vi vill också tacka vår handledare Henrik Nordvall för den feedback och konstruktiva kritik 

han gett oss genom hela skrivprocessen. Trots att de kommentarer vi har fått av dig inte alltid 

varit så lättlästa (bokstavligen!) har de gjort att både uppsatsen och vårt vetenskapliga 

tänkande hela tiden utvecklats och således gjort att vi hela tiden strävat framåt i skrivandet.

Till ovanstående och till dem som på annat sätt varit med och påverkat utvecklingen av denna 

uppsats i positiv riktning vill vi rikta ett stort TACK!

Emma Flyckt och Anne Olsen,

december 2011



Sammanfattning
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fenomenet mobbning framställs och 

konstrueras i två rikstäckande tidningar; Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Utifrån 

detta syfte har vi formulerat följande frågeställning:

• Hur framställer två olika dagstidningar fenomenet mobbning?

Den forskning vi funnit kring fenomenet mobbning har gett oss rikligt med information om 

vad mobbning är, vad det grundar sig i samt hur det och de olika parterna, såsom mobboffer 

och mobbare, definieras. Däremot har vi funnit att det i forskningen råder brist på relationen 

mellan media och utbildning samt hur en sådan mediediskurs kan påverka allmänheten. Då vi 

anser mobbning vara en del av många skolors och elevers vardag och någonting som även 

regelbundet behandlas inom media, har vi således valt att fördjupa oss i hur fenomenet 

mobbning inom skolan konstrueras i media.

Denna studie tar avstamp i en diskursanalys där sammanlagt 32 artiklar valts ut till 

undersökningen, varav 15 stycken artiklar sedan djupanalyserats med hjälp av de analysfrågor 

som redovisas i texten. Utifrån de i artiklarna framträdande konstruktionerna gällande 

mobbning redogör vi för fem innehållsrelaterade huvudteman, nämligen; Enskilda fall, 

Mobbning i allmänhet, Mobboffret, Lärare och andra vuxna samt Skolans arbete mot  

mobbning. Vi belyser dessutom hur de framskrivna aktörerna mobbare, mobboffer, skolan och 

verksamma inom skolan positioneras samt för resonemang kring orsak/verkan förhållanden 

gällande de olika aktörernas agerande och förhållningssätt som skrivs fram i artiklarna.

Utifrån analysen kommer vi bland annat fram till att aktören mobbare är den aktör som skrivs 

fram minst i mediediskursen, att skolan och dess personal ofta positioneras som att förvärra 

eller t.o.m. bidra till mobbningen, att fenomenet mobbning i synnerhet konstrueras som något 

som sker vid upprepade tillfällen under en längre tid och att aktören mobboffer positioneras 

som någon som ofta blir skuldbelagd för mobbningen.
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1. Inledning

Enligt Lgr11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011) är ett av 

skolans mål att varje elev ”tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande 

behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor” (s 12). Läraren skall dessutom 

bland annat ”uppmärksamma och i samråd med övrig skolpersonal vidta nödvändiga åtgärder 

för att förebygga och motverka alla former av diskriminering och kränkande behandling” (s 

13). Då vi kommer ut i skolans värld och börjar arbeta som pedagoger kommer det 

ovanstående att vara en del av vårt uppdrag. Vi kommer således att möta föräldrar, som vi 

anser kunna ha en annan syn på fenomenet mobbning, nämligen en mediepåverkad sådan, 

medan vi som pedagoger sannolikt kommer att ha en mer forskningsgrundad syn på 

fenomenet. Då vi anser mötet mellan dessa två diskurser kunna bli komplext är vi av åsikten 

att mediediskursen och dess konstruktioner kring mobbning är värda närmare undersökning. 

Att relationen mellan media och skolrelaterade frågor är viktig att beforska har framlyfts i 

flertalet vetenskapliga texter (se t.ex. Warmington & Murphy 2004; Wiklund 2006; Thomas 

2003). Varför det anses viktigt att undersöka hur media skriver fram och konstruerar olika 

skolrelaterade frågor är framförallt för att medierna i dagens samhälle kan anses vara en källa 

till mycket av vårt gemensamma vetande (jfr Hall 1997; Fairclough 2000). Den kunskap som 

vi har gemensamt i samhället formeras alltså delvis av det som i media konstrueras. Detta till 

trots råder det brist på forskning inom nämnda område. 

Med hänsyn till ovanstående avser vi med denna uppsats dels bidra till att fylla den 

kunskapslucka som bristen på forskning utgör, dels inför vårt framtida uppdrag som 

pedagoger få en bild av hur de föräldrar vi möter i vårt arbete mot mobbning kan tänkas se på 

och tänka kring fenomenet. 

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet är att undersöka hur mobbning framställs och konstrueras i två rikstäckande 

dagstidningar (Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet). 

Utifrån ovan beskrivna syfte blir den fråga vi avser besvara:

Hur framställer två olika dagstidningar fenomenet mobbning? 
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1.2 Kommentar till syfte och frågeställning

Kopplat till det ovan beskrivna syftet och den där angivna frågeställningen vill vi här 

kommentera att dessa har en stark koppling till de analysfrågor vi redogör för senare i arbetet 

(se kapitel 3.4, sidan 13) och vilka är inspirerade av det Peter Berglez (2010) beskriver som 

fem centrala moment inom kritisk diskursanalys vid analyserandet av nyhetstexter. Det är 

dessa frågor vi utgått från vid genomförandet av vår artikelanalys, detta för att få insyn i både 

det övergripande innehållet i artiklarna men även de mindre beståndsdelarna, exempelvis 

sådant som inte skrivs ut i artiklarna eller sådant som läsaren antas ta för givet, det vill säga 

kunskapsluckor av olika typer.

Utifrån att vi analyserar vårt empiriska material med hjälp av ovannämnda analysfrågor blir 

några av de fokus vi, med hänvisning till vårt syfte och vår frågeställning, gällande uppsatsens 

analysdel tar, att vi bland annat undersöker hur de framskrivna aktörerna i en 

mobbningsrelation positioneras i den analyserade mediediskursen och hur olika förhållanden 

mellan orsak och verkan inom denna diskurs skrivs fram.

Kopplingar mellan den av oss undersökta mediediskursen och den forskning gällande 

fenomenet mobbning som vi i uppsatsen redogör för (se kapitel 4, s 16-19) kan också ses som 

en fokusering med hänvisning till föregående beskrivna syfte. Gällande detta har vi valt att 

redogöra för vilka likheter och skillnader mellan de båda diskurserna som vi genom vår 

analys har funnit. Vi vill även tydliggöra att trots av vi i vår undersökning finner både likheter 

och skillnader mellan forskningsdiskursen och den studerade mediediskursen kring fenomenet 

mobbning avser vi inte göra någon form av jämförelse mellan dessa två, då vi i enlighet med 

det diskursanalytiska perspektivet inte anser den ena diskursen vara mer sann än den andra.

1.3 Disposition

Föreliggande uppsats består av sju stycken kapitel, varav det första är detta, en kortfattad 

beskrivning av vad de övriga kapitlen behandlar redogörs för nedan.

I kapitel två redogörs det för tidigare forskning kring media och mediediskursen. Det tas 

bland annat upp varför det är viktigt att bedriva forskning kring medierna och hur dessa 

förhåller sig till utbildning och fenomenet mobbning. Kapitlet avslutas med en förtydligande 

sammanfattning.
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Kapitel tre behandlar undersökningens teoretiska utgångspunkt, vilket det empiriska 

materialet är och hur detta har valts ut, men också vilka analysfrågorna är, hur dessa har 

använts och med vilket syfte. Även etiska överväganden som gjorts och i vilken utsträckning 

undersökningens resultat kan anses giltiga, tas upp.

Det fjärde kapitlet utgörs av en bakgrund gällande vad som inom forskningen tidigare sagts 

om fenomenet mobbning. Kapitlet kan sägas fylla funktionen av att ge nödvändiga 

förkunskaper vid läsningen av det som av vår undersökning framkommer. Här finnes bland 

annat några begrepp som kan underlätta den vidare läsningen.

Kapitel fem består av en sammanställning av vår undersökning. Här tas det bland annat upp 

vilka utmärkande teman vi funnit gällande representationen av fenomenet mobbning i 

mediediskursen, vilka subjektspositioneringar vi funnit och vilka orsak/verkan förhållanden 

som skrivs fram.

I kapitel sex diskuterar vi undersökningens resultat i relation till det som framgår av 

bakgrunden gällande fenomenet mobbning.

Avslutningsvis, i det sjunde kapitlet, presenteras vilka slutsatser vi har kunnat dra utifrån 

undersökningen och diskussionen och vilka kritiska reflektioner vi kommit fram till i 

efterhand. Förslag ges även på vidare forskning inom området.
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2. Forskningsbakgrund
Nedan följer en sammanfattning av de forskningsrön som vi anser vara av relevans för vår 

undersökning, gällande media och mediediskursen i allmänhet och hur olika utbildningsfrågor 

framställs i denna diskurs i synnerhet. Detta för att tydliggöra för läsaren vad som tidigare 

forskats inom området för mediediskursen men också för att ställa det vi avser undersöka i 

relation till den tidigare forskningen. Vi kommer således att börja med tidigare forskning 

kring media, dess makt och möjlighet till att sprida olika diskurser samt redogöra för varför 

det är viktigt att forska kring just mediediskursen. Därefter går vi in lite djupare på forskning 

kring media och utbildning och slutligen ännu djupare då vi preciserar redogörelsen till att 

gälla media och fenomenet mobbning. Dock försöker vi att så långt som det är möjligt hela 

tiden knyta an forskningsbakgrunden till vår undersökning. 

2.1 Media, makt och konstruktion av verklighet

Vad gäller tidigare medieforskning har vi funnit få undersökningar av mediebevakning av 

utbildning, något som även tas upp av Matilda Wiklund (2006). Wiklund menar att frågor om 

mediernas roll vad gäller allmänhetens uppfattning om skolan oftast bara nämns någon gång i 

förbifarten (s 56), vilket även Paul Warmington och Roger Murphy (2004) lyfter fram då de 

menar att relationen mellan medier och utbildning undersökts i låg utsträckning. Även Sue 

Thomas (2003) skriver om avsaknaden av litteratur inom ämnet, något hon anser visar en brist 

på uppmärksamhet gällande relationen mellan media och utbildningsfrågor. Warmington och 

Murphy (2004) menar att det finns en risk i att relationen mellan medier och utbildning inte 

undersöks i tillräckligt stor omfattning utan blir i stor utsträckning obeforskad. Att medias 

konstruktion av utbildningsnyheter ej behandlas inom forskningen kan vara negativt, på så 

sätt att det uppmuntrar till att ignorera den potential medial påverkan har på allmän 

uppfattning och utbildningspolitik (s 286). Dock menar Wiklund (2006) att området är viktigt 

att beforska därför att en stor del av vår tids offentliga samtal äger rum just i medierna, vilka 

således kan ses som en källa till mycket av vårt gemensamma vetande (s 63).

Då Wiklund (2006) förklarar att hon anser mediala texter spela en roll vad kommer till den 

offentliga diskussionen om utbildningsämnet utgår hon från en uppfattning om att media har 

en viss typ av makt och inflytande (s 64). Detta vill med andra ord säga att det vetande/den 

kunskap vi tillägnar oss via medierna utgör en stor del av vår gemensamma kunskap i 

samhället som resultat av en så kallade medialiserad samtid, något som tas upp av bland annat 
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Wiklund och Norman Fairclough (2000). Att medierna tillmätts en stor potential när det gäller 

formerandet av gemensam mening tas upp av flera forskare (se t.ex. Wiklund 2006; Hall 

1997; Fairclough 2000).

Enligt Wiklund (2006) menar Kellner att stora delar av vår samtida kultur dessutom kan 

beskrivas som en mediekultur. Till detta kopplar Wiklund ett resonemang gällande vikten av 

så kallade sekundärupplevelser (till exempel de upplevelser som fås av att se på TV eller läsa 

tidningar) för vår verklighetsuppfattning. Att sekundärupplevelser har kommit att få en 

ganska stor betydelse för vår verklighetsuppfattning är något som enligt Wiklund ”pekar mot 

en stark position för medierna när det gäller frågan om hur verklighet konstrueras och 

förhandlas” (s 63).

Det råder alltså en brist på forskning gällande relationen mellan media och utbildning, trots att 

denna relation av flera forskare skrivits fram som betydelsefull att forska kring. 

Förhoppningen vi har med vår undersökning och denna uppsats är att lyfta fram, granska och 

analysera hur några svenska medier skriver fram fenomenet mobbning. Vi anser, precis som 

ovan refererade forskare, att media spelar en stor roll för spridningen av diskurser gällande 

olika utbildningsfrågor. Även om fenomenet mobbning inte specifikt kan klassas som en fråga 

om utbildning, handlar det definitivt om många barns och ungas vardag i skolan. Vi menar att 

eftersom media kan ses som en källa till mycket av vårt gemensamma vetande i samhället blir 

det av betydelse hur skolrelaterade frågor, så som de gällande mobbning, där skrivs fram.

2.2 Media och utbildning

Sverker Lindblad och Lisbeth Lundahl (2002) har gjort en mindre granskning av hur media 

behandlar skolrelaterade frågor och kommer bland annat fram till att medias kategoriseringar 

av bristande skolframgång och underkända elever utnyttjar statistik och således är förenklade, 

vilket enligt skribenterna leder till en förstärkt syn på avvikelser och normalitet (s 30). Att 

media har blivit identifierat med att spela en stor roll i konstruktionen av kriser i offentliga 

rapporter om utbildning och lärare tas även upp av Thomas (2003), som menar att beroende 

av vilka röster media väljer att synliggöra påverkar det den information som skrivs fram som 

sanningsenlig. Thomas redogör till exempel för en studie hon själv bedrivit där en tidning 

undersökte föräldrars syn på sina barns utbildning, de röster som skrevs fram var framförallt 

de med en negativ inställning till hur utbildningen fungerade, medan föräldrar av den motsatta 

åsikten marginaliserades i tidningen. De föräldrar som hade en positiv inställning till sina 
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barns utbildning var visserligen en minoritet av de svarande i undersökningen, men då 

tidningen inbjöd till nämnda undersökning erbjöd de också föräldrarna att komma med förslag 

på förbättringar. Något som enligt Thomas med stor sannolikhet medför att de föräldrar som 

väljer att delta i undersökningen framförallt är de som anser att förbättringar behöver göras, 

och således också att det finns brister som behöver förbättras/åtgärdas. 

Maria Folke-Fichtelius (2003) har i sin studie, som del av ett större forskningsprojekt om 

svensk utbildningspolitik, valt att uppmärksamma medier och mediedebatten och undersöka 

vad de fyller för funktion och mening gällande utbildningspolitiken. Folke-Fichtelius 

beskriver hur begreppet medielogik, myntat av David Altheide och Robert Snows, har sitt 

ursprung i ”de behov, normer och villkor som styr mediernas sätt att fungera, både när det 

gäller nyhetsvärdering och berättartekniker” (Folke-Fichtelius 2003, s 29). Hon refererar till 

Strömbäck som menar att berättartekniker kännetecknas bland annat av tillspetsning, 

polarisering, förenkling och stereotypisering. Vilket kan kopplas till det ovan nämnda om att 

medias kategoriseringar av exempelvis elever är förenklade och således förstärker synen på 

avvikelser och normalitet (Lindblad & Lundahl 2002). Åsa Kroon (2001) menar att en 

mediedebatt utgör en liten del av en större mediediskurs genom att begreppet går att 

ytterligare fördjupa till att innefatta en intensiv medierapportering av särskild typ gällande ett 

ämne som kontrasterar ett mer rutinmässigt, vardagligt nyhetsflöde (s 50). Vilket vi anser 

medias rapportering om olika mobbningsfall vara. Ofta är det ett speciellt, enskilt fall av 

mobbning som media rapporterar intensivt om under en viss tid och som bryter av det 

alldagliga och mer vanliga nyhetsflödet.

Gällande forskning kring relationen mellan media och utbildning kan alltså sägas att media 

har blivit identifierat med att spela en stor roll i konstruktionen av kriser i rapporteringen om 

skolan och de där verksamma och att nyttjandet av statistik och förenklade kategoriseringar 

leder till förstärkt syn på avvikelser och normalitet. Att de berättartekniker som används inom 

media bland annat kännetecknas av tillspetsning och polarisering (Folke-Fichtelius 2003) kan 

även det ses som en bidragande orsak till medias roll i konstruktionen av kriser i 

rapporteringen om skolan.

2.3 Media och mobbning

Vi har ovan redogjort för forskning kring media och mediediskursen i stort, men också för hur 

relationen mellan media och utbildning inom forskningen beskrivs. Nedan vill vi gå ännu 
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djupare och försöka komma så nära vårt eget forskningsområde som möjligt då vi redogör för 

forskning kring relationen mellan media och fenomenet mobbning. För att göra detta vill vi 

börja med att ta upp det Gerald Walton (2011) kommer fram till i sin undersökning. Walton 

har genom att analysera hur mobbning tas upp i forskning, nyhetstidningar och television 

samt i utbildningspolitik uppmärksammat att den dominerande diskursen kring mobbning är 

”the idea that bullying is anti-social behaviour where one student wields power over another, 

usually because of physical size, and that such behaviour must be stopped” (Walton 2011, s 

131). Walton menar att ett problem med ett sådant tänkande är att det ej är ovanligt att 

antimobbningsprogram förmedlar idén att mobbning enbart är ett beteende, eftersom det är 

denna mening som är allmänt vedertagen. Enligt Walton är det få som tänker annorlunda. Att 

mobbning är ett beteende är dock inget Walton ifrågasätter, han menar däremot att det 

dessutom är så mycket mer. Detta ”så mycket mer” menar Walton är något som behöver 

uppmärksammas i högre grad för att en minskning av mobbning i skolorna skall kunna ske. 

Att arbetet för att motverka våld i skolorna på senare år har eskalerat och att mobbning och 

andra former av fysiskt våld på så sätt blivit inramat som just beteendeproblem är något 

Walton menar i de flesta skolor har satts igång på grund av medias granskningar utifrån ett 

fåtal specifika och tragiska fall av skolvåld. Medias rapportering av sådana incidenter har 

enligt Walton synliggjort de skrämmande effekterna av mobbning, inte bara vad gäller 

individuella offer utan även vad gäller skolan och samhället. Idag ses mobbning av många 

som ett svårartat problem i skola och samhälle, till skillnad från tidigare då det många gånger 

sågs som en naturlig del av att växa upp (s 139).

Lindblad och Lundahl (2002) menar att bilden som i medierna ges av den svenska skolan är 

mörk, ofta gällande exempelvis mobbning. Skribenterna finner att det inte gjorts några mer 

konsekventa genomgångar vad kommer till mobbning och andra former av kränkande 

behandling i skolan (s 29-30) och menar, i likhet med Walton (2011), att det istället är 

specifika fall som skrivs fram. 

Hur mobbningsdebatten kommer till uttryck i media nämns också av Wiklund (2006) som 

menar att det oftast är de vuxna i skolan som skuldläggs för mobbningen. Wiklund drar 

dessutom kopplingar mellan mobbningsdebatten och diskussionen kring bristande gränser, 

normer och värdegrunden i skolan (s 130-133). Att skolan, lärarna eller rektorerna på ett eller 

annat sätt lyfts fram som skyldiga, delaktiga i eller åtminstone bidragande till mobbningen är 

alltså inte helt ovanligt.
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Då vi är intresserade av att undersöka hur fenomenet mobbning framställs och blir till i en 

mediediskurs kan vårt forskningsintresse sägas ligga ganska nära Wiklunds (2006), som i sin 

avhandling undersöker den goda läraren som diskursiv konstruktion på en mediearena. Den 

största skillnaden mellan vår undersökning och den Wiklund bedrivit blir således att vi istället 

för den goda läraren valt att se till fenomenet mobbning. Denna skillnad till trots anser vi att 

de ovan beskrivna argumenten som Wiklund ger för sin undersökning i mångt och mycket går 

att överföra även på vår undersökning. Vi anser att då medierna kan sägas besitta en slags 

makt i och med att det är genom dem vi tillägnar oss en stor del av vår gemensamma kunskap 

i samhället blir det av stor betydelse vilka typer av mobbning som skrivs fram i medierna, 

men också vilka som osynliggörs.

2.4 Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan sägas att det råder brist på forskning kring relationen mellan media 

och olika utbildningsfrågor, vilket gör det till ett område som är viktigt att beforska för att 

fylla kunskapsluckorna. Media bidrar till det gemensamma vetandet i samhället och besitter 

således en viss typ av makt. Beroende av vad media väljer att synliggöra, men också att 

osynliggöra, påverkas vad som av allmänheten kommer att betraktas som sanningsenligt. 

Utifrån det Walton (2011) kommit fram till (se sidan 5-6 i detta kapitel) blir det tydligt hur 

medias rapportering om enstaka fall kan bidra till hur skolor väljer att utforma hela sitt arbete 

mot mobbning. Därför anser vi det vara av vikt att en djupare analys av medias rapportering 

kring mobbning och de konstruktioner denna diskurs utmynnar i görs, för att på så sätt i någon 

mån komma åt den konstruktion av fenomenet som når en bredare allmänhet och som denna 

allmänhet således kan komma att se som sanningsenlig.
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3. Teori och metod
Redan i den inledande planeringen av denna uppsats hade vi en idé om att vi ville skriva om 

mobbning och hur detta fenomen representerades i media. Vid detta skede ville vi dessutom 

göra någon form av undersökning av hur verksamma lärare såg på, tänkte kring och arbetade 

för att motverka mobbning, för att på så sätt kunna jämföra vilka likheter och skillnader det 

eventuellt kunde finnas mellan lärarnas syn på fenomenet och det som konstrueras i 

mediediskursen. Denna del av undersökningen insåg vi dock snart att vi skulle bli tvungna att 

välja bort på grund av tidsbrist. Beslutade gjorde vi däremot att det vi ville undersöka var hur 

mediediskursen skriver fram och på så sätt också konstruerar fenomenet mobbning samt vad 

som ej skrivs fram och således osynliggörs. Då vi beslutat detta insåg vi snart att den teori och 

den metod som lämpade sig för oss var diskursteori och således också något perspektiv inom 

diskursanalys, vilket vi alltså läste in oss på och blev inspirerade av. 

Vi tar således i vår undersökning avstamp i en diskursanalys, och detta med anledning av att 

diskursanalys lämpar sig för dem som vill studera vad som tas för givet, respektive vad som 

osynliggörs, detta genom de sätt som olika händelser beskrivs i tal och text (Bolander & Fejes 

2009, s 81). Vidare gör vi en kvalitativ undersökning då vi själva valt ut två dagstidningar för 

granskning och analys. 

Nedan har vi valt att först reda ut begreppet diskurs och vilken definition av nämnda begrepp 

vi avser att utgå ifrån. Vi redogör även för på vilket sätt vi är inspirerade av diskursanalys och 

då framförallt kritisk diskursanalys, hur vi valt att använda oss av just diskursanalys i vår 

undersökning. Sedan presenterar vi vad för empiriskt material vi valt att analysera och hur vi 

gått tillväga då vi valt ut detta. Vilka våra analysfrågor är, vilka etiska överväganden som 

gjorts och i vilken utsträckning undersökningen kan anses vara giltig är andra saker som 

redogörs för.

 3.1 Teoretisk bakgrund – begreppet diskurs

Begreppet diskurs och dess betydelse är tvetydigt (Hellspong & Ledin 1997) och kan i olika 

avseenden och sammanhang innebära olika definitioner. Enligt Lennart Hellspong och Per 

Ledin (1997) kan begreppet diskurs betyda ”text”, när man utgår från en strukturell språksyn 

men dessutom stå för ”språkanvändning” eller ”text i kontext” och då intresserar man sig för 

vad texter och språk används till (s 51). Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips 
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(2000) menar dock att diskursbegreppet på ett okonstlat sätt kan sammanfattas vara ”ett  

bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” (s 7), en definition 

som även används av Mats Börjesson och Eva Palmblad (2007). Börjesson och Palmblad 

menar att betoningen i denna definition ligger på ordet ”bestämt”, vilket innebär att det finns 

ramar för vilka presentationer som kan göras inom diskursen för att dessa skall bli betraktade 

som giltiga (s 13). Det är denna definition som vi i vår undersökning valt att utgå från. I vårt 

fall handlar det som bekant om mobbningsdiskursen och definitionen kan då läsas som att: 

mobbningsdiskursen är ett bestämt sätt att tala om och förstå fenomenet mobbning.

Winther Jørgensen och Phillips (2000) förklarar att det diskursteoretiska fältet är baserat på en 

poststrukturalistisk språkfilosofi enligt vilken tillträdet till verkligheten alltid uppnås genom 

språket. Således konstrueras representationer av den verklighet vi omges av genom språket – 

dessa representationer är aldrig enbart speglingar av en redan existerande verklighet utan 

bidrar till att skapa den (s 15). Den diskurs kring fenomenet mobbning som skrivs fram i våra 

medier är alltså inte enbart en spegling av verkligheten så som den ser ut, utan är samtidigt 

med och skapar den.

3.2 Teoretisk bakgrund – diskursanalys

Det finns en mängd olika perspektiv inom diskursanalys (se Winther Jørgensen & Phillips 

2000, Boréus & Fejes 2009). Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips (2000) påpekar 

att trots att metod och teori är förknippade till varandra gällande de olika inriktningarna inom 

diskursanalysen, är det ändå möjligt att skapa ”sitt eget paket” genom kombinationer av 

element inom olika perspektiv inom diskursanalysen (s 10). Vi har i vår undersökning således 

valt att inte använda något av dessa perspektiv helt och hållet, utan låter oss istället inspireras 

av framförallt kritisk diskursanalys. Anledningen till att vi på detta sätt valt att ”plocka ut” 

element från nämnda perspektiv är för att vi anser detta kunna gynna vår undersöknings 

analys. Då vi på detta sätt kan sägas skräddarsy teori och metod för att passa just vår 

undersökning är vi medvetna om att vi samtidigt väljer bort andra delar som vi anser mindre 

väsentliga i detta sammanhang, men som någon annan kanske skulle se som viktiga 

komponenter. 

Med diskursteori avses förståelsen av det sociala som diskursiv konstruktion och grundtanken 

inom det diskursteoretiska fältet är att sociala fenomen aldrig kan bli totala – således kan i 

stort sett alla sociala fenomen analyseras genom diskursanalytiska redskap (Winther 
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Jørgensen och Phillips, 2000). Det finns en rad olika inriktningar och traditioner inom 

diskursanalysen, där olika tillvägagångssätt kan användas beroende på ens kunskapsintresse 

(se t.ex. Bolander & Fejes 2009; Winther Jørgensen & Phillips 2000). Enligt Eva Bolander 

och Andreas Fejes (2009) lämpar sig diskursanalys för att undersöka sådant som genom 

språket tas för givet eller osynliggörs och vilka sanningar som skapas av sådant som är 

normalt och/eller onormalt (s 81). Författarna menar således att diskursanalys utgör ett 

verktyg till att destabilisera, det vill säga skaka om, sådant som i det vardagliga och 

yrkesmässiga livet tas för givet (s 83). Bolander och Fejes beskriver dessutom hur språket kan 

positionera individer (subjekt) och exemplifierar detta genom att förklara hur skolan genom 

språket kategoriserar elever som bra, mindre bra eller framskridna elever – således gör språket 

saker som påverkar hur vi ser på andra (s 82), i detta exempel på elever. Då vi i vår 

undersökning är intresserade av hur mobbning konstrueras i media och hur de olika aktörerna 

i en mobbningssituation positioneras blir subjektspositioneringar av dessa aktörer en viktig 

komponent i analysen.

Inom kritisk diskursanalys hänvisar konkret språkbruk alltid bakåt till tidigare etablerade 

diskursiva struktureringar och avser ställa upp teorier och metoder (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000). Processen består av att teoretiskt problematisera och empiriskt undersöka 

förhållandena mellan diskursiv praktik och social samt kulturell utveckling i olika sociala 

förbindelser (s 66). Winther Jørgensen och Phillips förklarar att Norman Fairclough använder 

benämningen kritisk diskursanalys för både det angreppssätt han själv utvecklat men också 

för en bredare inriktning inom fältet för diskursanalys som innefattar flera olika 

tillvägagångssätt – även Faircloughs eget (s 66).  Enligt Winther Jørgensen och Phillips kan 

ändå fem gemensamma drag hittas för de olika kritisk-diskursanalytiska angreppssätten: (i) 

diskursiva praktiker – såsom talspråk, skriftspråk och bilder – tolkas som en viktig form av 

social praktik som medverkar till att utgöra (konstituera) den sociala världen, (ii) diskurs som 

en form av sociala praktiker som både konstituerar den sociala världen och konstitueras av 

sociala praktiker, (iii) språkanvändandet i social interaktion analyseras genom en konkret och 

lingvistisk textanalys i den kritiska diskursanalysen, (iv) den kritiska diskursanalysen menar 

att diskursiva praktiker skapar ideologiska effekter, det vill säga bidrar till att skapa och 

återskapa ojämlika maktförhållanden exempelvis mellan sociala klasser, kön och etniska 

minoriteter respektive majoriteter, och slutligen (v) uppfattar kritisk diskursanalys sig själv 

som ett politiskt engagerat angreppssätt i social förändring, istället för politiskt neutral (s 67- 

70). Fairclough (i Winther Jørgensen & Phillips 2000) har skapat en tredimensionell modell 
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som kan användas vid empirisk forskning om kommunikation och samhälle. Modellen utgår 

från att alla fall av språkande är kommunikativa händelser och har tre dimensioner: den är en 

text (exempelvis tal, skrift, bild), en diskursiv praktik innebärande produktion och konsumtion 

av texter och slutligen en social praktik (s 74).

Bolander och Fejes (2009) påpekar att allt material inom diskursanalysen anses vara språkliga 

utsagor med sanningsanspråk som skapar olika framställningar av verkligheten (s 85). Det är 

av denna anledning som diskursanalyser kan sägas ställa material på lika nivå oavsett vilken 

social status som de anses ha. Exempelvis en veckotidning och en avhandling, dessa texter 

hade i många andra fall klassats som att den senare antas vara sannare och således ligga 

närmare verkligheten än den förra. I diskursanalyser är dock det väsentliga att de båda typerna 

av material gör anspråk på att säga något om verkligheten (Börjesson & Palmblad 2007, s 17). 

Peter Berglez (2010) förklarar att även nyheter är en diskurs eftersom de bildar ett slags språk 

(s 272). Han menar att nyheter produceras inom ramen för en institutionell verksamhet, en 

industri av kommersiellt eller statsfinansierat slag. En sådan verksamhet kännetecknas av en 

särskild kunskapsproduktion med ”regler, rutiner och konventioner” (s 273). Den kritiska 

diskursanalysen är enligt Berglez en av de metoder som lämpar sig för att analysera en 

nyhetsdiskurs eftersom den uppmärksammar hur en nyhetsdiskurs interagerar eller motarbetar 

allmänna samhällsideologier och deras mer eller mindre tydliga dolda agendor, värderingar 

och intressen (s 273). Då vi i vår undersökning blivit inspirerade av kritisk diskursanalys har 

vi dock valt att överhuvudtaget inte analysera ideologier, vilket annars är bland det vanligare 

inom diskursanalysen. Detta då vi ej anser ideologier vara det centrala för oss, utan då vi mer 

kan sägas vara intresserade av att undersöka de olika subjektspositionerna och vilka 

maktstrukturer som konstrueras i mediediskursen. Kortfattat kan det uttryckas som att vi 

inspirerats av den kritiska diskursanalysens tillvägagångssätt och att undersöka vad som i 

mediediskursen synliggörs och osynliggörs gällande fenomenet mobbning. Det hela skulle 

kunna uttryckas som så att vi framförallt har tagit fasta på det första (i), det andra (ii) och det 

tredje (iii) av de ovan presenterade gemensamma dragen hos de olika angreppssätten inom 

kritisk diskursanalys (Winther Jørgensen & Phillips 2000). Detta innebär att vi tolkar 

diskursiva praktiker (talspråk, skriftspråk och bilder) som en form av social praktik, vilken 

medverkar till att konstituera den sociala världen och samtidigt konstitueras av andra sociala 

praktiker. Det är dessutom just språkanvändandet i en social interaktion (i detta fall som 

interaktion mellan nyhetsartikeln och dess läsare), som vi valt att analysera.
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Peter Berglez (2010) hänvisar till van Dijks kritiska diskursanalys där nyhetstexter analyseras 

på mikro- och makronivå, vilken även vi i vårt arbete blivit inspirerade av. På makronivån 

studeras enligt Berglez textens övergripande egenskaper, såsom rubrik, ingress, historisk 

bakgrund samt olika aktörer och källor. På mikronivån läggs fokus på relationen mellan så 

kallad lokal koherens och global koherens: de mindre beståndsdelarna i texten, exempelvis 

argument, beskrivningar och påståenden ses som lokal koherens medan den helheten de 

ovanstående utgör ses som global koherens. Analysen på mikronivå består således av att 

undersöka hur den globala koherensen byggs upp av den lokala koherensen (s 275-277). I 

denna analysfas är det dessutom av vikt att uppmärksamma det som skrivs fram i texten (s.k. 

närvarande implikationer) – både relevant och överflödig information – men också de 

textluckor som finns. Dessa luckor tyder enligt Berglez (2010) på ett ”outtalat sociokulturellt 

band” (s 276) mellan nyhetskonsumenten och nyhetsproducenten, dvs. någonting uppenbart 

som inte behöver förklaras. 

3.3 Empiriskt material och urval

Vårt empiriska material består av 32 stycken nyhetsartiklar hämtade från hemsidorna för de 

två rikstäckande dagstidningarna Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Anledningen till att 

vi valt just dessa tidningar att representera mediediskursen i vår undersökning är för att de är 

just rikstäckande och på så sätt når ut till ett större antal människor och ett geografiskt vidare 

område än vad lokala dagstidningar gör. Något som gör att den diskurs kring fenomenet 

mobbning som skrivs fram i dessa tidningar enligt oss med stor sannolikhet når fler 

människor än vad de diskurser som eventuellt skrivs fram i lokala dagstidningar gör. 

Artiklarna är inrikesartiklar, där det dock i några av de utvalda artiklarna behandlas 

utrikesnyheter, från åren 2010 och 2011 (fram till november) med anledning av att vi valt att 

ha ett samtidsfokus. Att ett samtidsfokus och inte ett historiskt fokus valts beror på att vi vill 

ge en bild av hur mobbningsdiskurser skrivs fram i vår samtid, något vi anser saknas i den 

tidigare forskningen kring fenomenet mobbning.

Då vi sökte våra artiklar använde vi oss av respektive tidnings sökmotor på hemsidan. De 

sökord vi använt oss av är: mobbning, mobbning i skola, skolmobbning, mobbare samt 

mobboffer. Några av sökorden ”överlappar” i vissa fall varandra, det vill säga att en del av de 

artiklar som vi funnit har varit resultat på sökning utifrån flera av våra sökord. En artikel kan 
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alltså hittas på sökning utifrån ett eller flera av de av oss använda sökorden. Vidare gav dessa 

sökord oss en alldeles för stor mängd artiklar vilket medförde att vi vid vårt första urval valde 

bort notiser och andra kortare artiklar med anledning av att dessa enligt oss ej gav tillräckligt 

mycket underlag för analys. Vi valde vid detta skede även bort texter från chattar, texter där 

läsare sänt in frågor till experter o dyl. samt de artiklar där mobbning nämns men ej utgör 

huvudtemat. Även detta med anledning av att vi ansåg dessa texter inte ge tillräckligt underlag 

för analys. Eftersom vår undersökning avser fokusera mobbning i skolan valde vi vid detta 

urval även bort artiklar som behandlade mobbning på arbetsplatser eller över Internet. I vårt 

andra urval valde vi bort den ena av de identiska artiklar som förekom i de båda tidningarna 

och använde oss således enbart av en av de identiska artiklarna. 

3.4 Analysfrågor

Våra analysfrågor är inspirerade av det Peter Berglez (2010) beskriver som fem centrala 

moment inom kritisk diskursanalys vid analyserandet av nyhetstexter. Dessa analysmoment 

har vi dock valt att anpassa till vårt syfte och empiriska material, vilket medfört att några 

moment fallit bort medan andra omformulerats. Vi har framförallt valt att ställa frågor 

gällande artikeltexternas makronivå, men även gällande mikronivån, med anledning av att vi 

genom ställandet av dessa frågor funnit flest, för vår undersökning, intressanta svar.

De frågor vi har ställt vid analyserandet av artiklarna är:

Övergripande frågor:

• Vilket är artikelns huvudsakliga innehåll/huvudtema?

• Vad fyller tillhörande faktarutor och bilder för funktion?

Textens makronivå:

• Artikelns tematiska struktur. Relationen mellan huvudtema och delteman.

- Hur organiseras de ämnen och/eller händelser som förekommer i artikeln?

• Kartläggning av nyhetsberättandet. 

- Vilka aktörer/subjektspositioner förekommer i texten och vad representerar de 

aktuella aktörerna?
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- Vilken historisk bakgrund till händelsen redogörs det för och utifrån vilka 

aktörers handlingar/kommentarer?

- Vad för slags resonemang kring konsekvenser och orsak/verkan förekommer?

Textens mikronivå:

• ”Textluckor”

- Krävs förförståelse och förkunskaper för att förstå artikeln?

- Finns det frånvarande mening som läsaren förutsätts fylla i själv?

- Förekommer överflödig eller irrelevant information?

Analysen av de utvalda artiklarna gick till på så sätt att vi började med att ställa de 

övergripande frågorna för att komma åt artikelns huvudsakliga innehåll. Utifrån de svar detta 

gav delade vi sedan upp artiklarna enligt deras huvudteman. I vart och ett av dessa 

huvudteman valde vi sedan ut mellan två och tre artiklar vilka vi ansåg representativa för 

temat och vilka vi sedan djupanalyserade utifrån frågorna gällande makro- och mikronivån. 

Syftet med dessa analysfrågor var att hjälpa oss att komma åt det väsentliga i artiklarna, att se 

hierarkin mellan artiklarnas olika delteman och komma underfund med vad som ej skrivs 

fram utan blir upp till läsaren att själv fylla i. Då samtliga analyser gjorts och renskrivits 

sammanställde vi dem och sökte efter vilka likheter och skillnader som fanns dem emellan, 

vad det egentligen var som skrevs fram i dem. Utefter svaren på våra analysfrågor 

sammanställde vi således vilka subjektspositioner som konstruerades, och vilka förhållanden 

mellan orsak och verkan som skrevs fram. Vi sammanställde även annat som vi ansåg vara 

intressant, men som i slutskedet ändå inte blev aktuellt för oss att använda med hänsyn till 

uppsatsens syfte.

Tilläggas bör att analysfasen hela tiden varit en process i vilken vi allteftersom upptäckt hur vi 

skall gå tillväga. Det har alltså inte varit givet vad vi avsett ”få ut” av analyserandet av 

artiklarna, utan detta är något som uppenbarats under tiden som analysen gjorts.

3.5 Etiska överväganden

Då det empiriska materialet i vår undersökning är av offentlig karaktär anser vi oss inte ha 

samma behov av att anonymisera eller censurera som vi hade haft om vi använt oss av till 

exempel intervjuer. De personer och institutioner som figurerar i vårt material har redan i 

någon mån valt att vara offentliga då de uttalat sig i media. Detta till trots har vi valt att aldrig 
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benämna någon av aktörerna med namn, förutom då vi citerar och namnet förekommer i 

citatet. Anledningen till detta är att vi så långt som det är möjligt vill undvika att peka ut 

personer och på så sätt undvika att det blir specifika individer som kategoriseras och 

analyseras. Detta kan tyckas vara av mindre vikt då personerna ifråga som sagt redan är 

offentliga i och med att de figurerar i tidningarna, men är ändå något vi valt att göra med 

respekt för personerna.

3.6 Undersökningens giltighet och tillförlitlighet

Vi vill här förtydliga att vi ej gör anspråk på att genom vår undersökning förklara hur 

fenomenet mobbning och dess aktörer konstrueras i alla medier. Utan vi vill istället, genom 

att undersöka hur fenomenet konstrueras i två svenska medier under åren 2010 och 2011, visa 

på ett exempel av hur nämnda fenomen och dess aktörer kan konstrueras i mediediskursen i 

vår samtid. Det vi i vår undersökning kommer fram till behöver alltså inte gälla för andra 

medier, men inte heller för de av oss undersökta medierna under en annan tidsperiod.
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4. Bakgrund - fenomenet mobbning
För att underlätta både förståelsen för läsaren och analysarbetet för oss själva har vi valt att ge 

en kort bakgrund gällande vad som tidigare skrivits om fenomenet mobbning, de inblandade 

aktörerna och orsaker till fenomenet. På detta sätt hoppas vi att genom tidigare forskning 

kring fenomenet mobbning finna en vokabulär att röra oss med, men också att kunna ställa 

mediediskursen i relation till forskningsdiskursen. Vi kommer alltså att i vår diskussion 

koppla det vi kommer fram till genom analysarbetet till det som tas upp i detta kapitel.

4.1 Vad är mobbning?

Den tidigare forskningen kring fenomenet mobbning kan delas in i två olika vetenskapliga 

perspektiv; forskning som utgår från individen och den som utgår från det sociala 

sammanhanget (Skolverket 2009). Dan Olweus är en av de forskare som utgått från det 

individcentrerade perspektivet och även myntat följande definition av mobbning: ”En person 

är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa 

handlingar från en eller flera personer” (Olweus 1991/2008, s 4). För att denna definition skall 

förstås fullt ut är det enligt Olweus betydelsefullt att innebörden i uttrycket ”negativa 

handlingar” förklaras närmare och han menar att det är en negativ handling när en person 

tillfogar eller försöker tillfoga en annan person obehag eller skada. Negativa handlingar kan 

med andra ord utföras verbalt (t.ex. genom hot eller hån), genom fysisk kontakt (t.ex. slag, 

sparkar eller att hålla fast någon mot dennes vilja) eller varken verbalt eller genom fysisk 

kontakt (t.ex. göra grimaser och gester) (Olweus 1991/2008, s 4). 

4.2 Mobbare och mobboffer

Olweus (1973) har i samband med sin forskning myntat benämningarna ”översittare” och 

”hackkyckling” på den som utför mobbningen respektive på den som utsätts för mobbningen, 

och menar att orsakerna till mobbarens beteende ligger i dennes psykologiska 

personlighetsdrag. Olweus forskningsresultat tyder bland annat på att en översittare har en 

mer positiv inställning till våld jämfört med kontrollgruppen i undersökningen, det vill säga 

”vanliga” pojkar som varken mobbar eller utsätts för mobbning, och de så kallade 

hackkycklingarna (s 129). En översittare kännetecknas dessutom enligt Olweus av att lätt 

utvisa aggressivt beteende, vara orädd och mindre ängslig samt inneha en positiv självbild. En 

hackkyckling beskrivs däremot ha ett allmänt icke-aggressivt beteende och vara ängslig, 

nervös och osäker. Gällande översittarens respektive hackkycklingens familjeförhållanden 
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konstaterar Olweus att en översittare ofta har en mindre stark relation till sina föräldrar – i 

undersökningen kunde till exempel en översittare, i högre grad än hackkycklingar och 

kontrollgruppen, relatera till påståendet ”Hemma bryr sig nästan ingen om mig” (s 137) – 

medan en hackkyckling anser sig bland annat ha bra kontakt med och bli förstådd av sina 

föräldrar och således ha en starkare relation till dem. Översittare visade dessutom en tendens 

till att ha en negativ bild om sina pappor, något som inte var utmärkande bland 

hackkycklingarna eller kontrollgruppen.

Att mobbning skulle bero på yttre avvikelser hos offret är inget det ges stöd åt i forskningen 

(Olweus 1973). Däremot är den typiska bilden av mobboffret som tidigare skrivits fram av 

forskningen, och som ovan nämnts, att denne är mer osäker och ängslig än elever i allmänhet, 

men också att han/hon ofta är försiktig, känslig och tystlåten (Olweus 1991/2008). Vidare 

hävdar Olweus, har mobboffren många gånger en negativ värdering av sig själva och sin 

situation (1991/2008, s 23). Denna bild av offret i en mobbningssituation kan kopplas till det 

som av Olweus benämns som det passiva och/eller undergivna offret. I motsats till denna typ 

av mobboffer menar Olweus att det provocerande offret skulle vara en okoncentrerad och 

allmänt orolig individ med ett häftigt humör (s 24). Utifrån dessa beskrivningar reflekterar 

han över att det passiva/undergivna offret eventuellt utstrålar att han/hon är orolig och inte 

vågar ge igen, medan det provocerande offret (som benämningen antyder) är stökig och 

provocerar fram mobbningen. Det är alltså inte några yttre avvikelser som tidigare forskning 

enligt Olweus skrivit fram som orsaker till mobbning, utan personlighetsdrag.  

Även Stuart Twemlow (2000) har i sin forskning kring mobbning koncentrerat sig på 

individerna i en mobbningsrelation och kommer fram till tre olika typer av mobbare; den 

sadistiska mobbaren, den deprimerade mobbaren och den agiterade mobbaren (våra 

översättningar). Enligt Twemlow är den sadistiska mobbaren impulsiv, orädd för 

disciplinering och saknar empati. Den deprimerade mobbaren (och även det deprimerade 

offret) gnäller och lider av låg självkänsla, samt visar upphov till aggressiva utbrott och 

provocerande beteende. Twemlow liknar dessutom denna typ av offer med Olweus (1999) 

”provocerande offer”, som även det kännetecknas av de beskrivna beteendena (se ovan). Den 

agiterade mobbaren beskriver Twemlow som en ängslig person som lider av 

koncentrationssvårigheter och/eller diagnos såsom ADD eller ADHD, saknar empati och 

kräver mycket uppmärksamhet.
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4.3 Orsaker till mobbning

Gunilla Björk (1995) har i sin avhandling undersökt hur informella maktstrategier ter sig i 

mobbningssammanhang. Björk har i sin studie valt att fokusera sig på maktspelet ur 

mobbarens, offrets men även ur övriga aktörers (exempelvis kamrater, lärare och föräldrar) 

synvinkel. Björk utgår från en hypotes om att makt utvecklas som resultatet av en ömsesidig 

process av påverkan i mänskliga relationer – detta sker både samtidigt och i samstämmighet 

med samt som en del av ett större socialt system (s 38-39). Således kan sägas att Björk utgår 

från ett sociokulturellt perspektiv. Detta eftersom hon ställer sig kritiskt till att den tidigare 

forskningen kring mobbning (jfr t.ex. Olweus) i stor utsträckning behandlat individuella 

egenskaper hos mobbare respektive offer och dessutom skapat en bild av mobbning som en 

kamp mellan onda och goda krafter. Björks hypoteser bekräftas och hon kommer fram till att 

mobbning är en sorts kränkning som leder till en inkompetensförklaring i maktspelet som 

spelas. Hon menar att det sociala spelet går ut på att få ett ökat handlingsutrymme och således 

ökad makt genom att inkompetensförklara andra och på så sätt minska den mobbades 

handlingsutrymme (s 188-189).

Robert Thornberg och Sven Knutsen (2010) avser i sin studie undersöka hur tonåringar 

förklarar mobbningens förekomst i skolan och dessutom få svar på om tonåringarna anser 

mobbning vara mer sammanlänkad till individuella egenskaper (exempelvis utseende och 

personlighet) än miljömässiga omständigheter där bland annat kamratgruppen och skolmiljön 

ingår (s 177). Thornberg och Knutsen kommer fram till att 69 % av tonåringarna i studien 

anser mobbningen bero på mobbaren och dennes personlighetsdrag och/eller bakgrund, såsom 

inre brister, problematisk familjebakgrund och försök till att förbättra det egna välbefinnandet 

(s 183). Däremot anser 42 % att mobbningen beror på den som blir utsatt för mobbning och 

dennes personlighet och/eller bakgrund. Att mobbning skulle bero på personligheten hos den 

som blir utsatt är något även Walton (2011) tar upp då han citerar Newman m fl.: ‘students 

who are seen as different or as acting outside of acceptable norms are teased, either by 

students or by adults at the school, as a way of pulling them back into line with prevailing 

norms’ (citerat i Walton 2011, s 139). Några av de utmärkande egenskaperna hos offret, som 

eleverna anser kunna orsaka mobbning, är att eleven på något sätt är avvikande eller 

annorlunda. En annan orsak tonåringarna anger är att offret på något sätt är irriterande och på 

så sätt provocerar till mobbning (Thornberg & Knutsen 2010, s 183-184), vilket även kan 

liknas vid de tidigare beskrivna resultaten (Olweus 1973; Olweus 1991/2008; Twemlow 

2010). Endast 7 % relaterade själva skolmiljön till mobbningssammanhanget. Thornberg och 
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Knutsens (2010) resultat tyder på att även tonåringarna i sina förklaringar till mobbningens 

förekomst till stor del utgår från individuella egenskaper, medan det sociala sammanhanget 

inte tilldelas lika mycket utrymme i kontexten.

Ken Rigby (2004) redogör för fem olika teoretiska perspektiv gällande mobbning (inom 

skolsammanhang); (i) mobbning som ett resultat av individuella olikheter, (ii) mobbning som 

en utvecklingsmässig process, (iii) mobbning som ett sociokulturellt fenomen, (iv) mobbning 

som respons på grupptryck i skolan samt (v) mobbning ur ett rättfärdigt perspektiv (s 289, 

våra översättningar). Rigby förklarar att mobbning som beror på individuella olikheter ofta är 

ett resultat av en obalans i maktförhållandet vilket leder till att den med mer makt tenderar att 

förtrycka den med mindre makt (s 289). Detta kan jämföras med Björks (1995) teori om att 

makt utvecklas ur en ömsesidig påverkansprocess i mänskliga förhållanden. Mobbning som 

en utvecklingsmässig process uppfattas börja redan i den tidiga barndomen då barn, med 

bekostnad av andra, kanske svagare medkamrater, börja hävda sig själva genom att ge upphov 

till rädsla med fysiskt våld, exempelvis slag och sparkar (Rigby 2004, s 291). Mobbning som 

ett sociokulturellt fenomen anser Rigby bero på skillnader i kön, etnicitet och/eller 

samhällsklass (s 292). Vad gäller mobbning som en respons på grupptryck menar Rigby att 

det kan uppkomma bland kamratgrupper bestående av personer med gemensamma intressen 

och stark sammanhållning. På grund av exempelvis förutfattade meningar om en individ kan 

gruppen, med uppmuntran och stöd från varandra, utföra kränkande handlingar (s 294). 

Mobbning ur ett rättfärdigt perspektiv baseras enligt Rigby på en teori om att vissa barn mer 

sannolikt än andra har benägenhet att beblanda sig i mobbare/offer problematiken på grund av 

karaktären de utvecklat. Dessa barn känner enligt Rigby lite eller ingen stolthet alls gällande 

skolan och har svårt för att hantera känslor av skam, vilket leder till att dessa känslor ofta 

attribueras till mobboffret istället (s 295).

*

De ovan beskrivna forskningsresultaten kring mobbning och dess orsaker, samt egenskaper 

för aktörerna mobbare och mobboffer, är av betydelse för vår undersökning då de bidragit till 

att vår medvetenhet om komplexiteten kring fenomenet ökat. De har också gett oss en 

vokabulär att röra oss med och gjort att vi mer kritiskt kunnat reflektera över analysresultatet 

som det i nästkommande kapitel redogörs för.
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5. Mediediskursen kring fenomenet mobbning
Undersökningen som vi har gjort kan sägas bestå av tre stycken delar, vilka är strukturerade 

efter Peter Berglez (2010) analysfrågor. Den första delen av undersökningen har utmynnat i 

fem stycken innehållsrelaterade huvudteman, vilka redogör för det huvudsakliga innehållet 

och de framträdande konstruktionerna gällande fenomenet mobbning i Dagens Nyheter och 

Svenska Dagbladet under åren 2010 och 2011. Den andra delen utgörs av olika 

positioneringar av de i artiklarna framskrivna aktörerna och deras representationer gällande 

fenomenet mobbning i den undersökta mediediskursen (makronivå). I denna del av kapitlet 

presenterar vi dessa och vad som framskrivs vara karakteristiskt för dem. I den tredje delen av 

undersökningen redogörs det för resonemang kring olika förhållanden mellan orsak och 

verkan som konstrueras gällande fenomenet mobbning i de två dagstidningarna (makronivå). 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning, vars funktion är att förtydliga vad som framkommit 

i kapitlets övriga tre delar.

5.1 Innehållsteman

Inom den diskurs kring fenomenet mobbning som skrivs fram i Dagens Nyheter och Svenska 

Dagbladet under åren 2010 och 2011 framträder fem stycken innehållsrelaterade huvudteman. 

Det är alltså det som karakteriserar dessa fem teman som det framförallt läggs fokus på i 

dessa medier under den här tiden. Dessa innehållsteman har vi valt att kalla Enskilda fall, 

Mobbning i allmänhet, Mobboffret, Lärare och andra vuxna samt Skolans arbete mot  

mobbning. Nämnas bör att flera av dessa innehållsteman kan ses som överlappande varandra 

men att vi har valt att placera artiklarna i de teman som de framförallt utmärks av. En del av 

artiklarna kan alltså sägas beröra till exempel både ett enskilt fall och ett mobboffer, vilket gör 

att artikeln ifråga kan anses platsa i mer än ett tema. Placeringen av artiklarna har dock gjorts 

efter vad de framförallt utmärks av, vad vi ansett vara mest karakteristiskt för dem.

5.1.1 Enskilda fall

Detta tema omfattar de artiklar som behandlar specifika mobbningsfall. Artiklarna beskriver 

bland annat hur mobbning kan te sig på olika sätt och hur skolorna agerat gällande 

mobbningen.  Nedan görs en sammanfattning av samtliga artiklar som ingår i detta tema.

I de flesta av artiklarna konstrueras mobbning som något som pågått under en längre tid – i 

några av artiklarna ges ingen precisering på tidsperioden medan mobbningen i två artiklar 
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anges ha pågått i två år, och i en artikel i åtta års tid. Mobbningen som eleverna i dessa 

specifika fall blivit utsatta för beskrivs som sytematisk och som en företeelse som upprepats 

dagligen eller vid upprepade tillfällen. I en artikel konstrueras mobbningen däremot som en 

enskild händelse (SvD6).

Mobbningen konstrueras vidare i artiklarna som fysisk, psykisk och verbal samt handla om 

härskartekniker. Fysisk mobbning skildras ha skett exempelvis genom slag, sparkar, 

aggressiva påhopp, stryptag, få saker kastade på sig och kläderna sönderrivna. I en artikel 

anges offret ha blivit stucken i ögonen med en penna (SvD3), i en annan beskrivs hur en 

person fått mjölk hälld över sig medan denne blev fasthållen (SvD2). Det skrivs dessutom om 

hur ett mobboffer blivit instängd i en låda på skolan (DN13) medan ett annat offer blivit 

fastbunden i en ribbstol (SvD6). De verbala kränkningarna beskrivs som glåpord, att bli  

kallad nedsättande saker såsom hora och negerjävel, och mordhot.

Gemensamt för många av artiklarna är att skolan och skolpersonalen positioneras som att ha 

misslyckats med sitt arbete mot mobbning och att inte ta mobboffren på allvar (se t.ex. SvD13, 

DN15 och SvD14). I några av fallen har dessutom skolan lagt skulden för mobbningen på den 

mobbade. Ett exempel på detta är uttryck från en lärare om att offrets sätt gör att denne blir 

slagen och att felaktigt påstå att offret har diagnosen autism. Ett annat exempel är att skolan 

har tvingat offret att skriva ett vänskapskontrakt med sin plågoande. I några av artiklarna 

skrivs dessutom fram att skolan uppmuntrat den mobbade att byta skola istället för att flytta 

på dem som mobbar.

5.1.2 Mobbning i allmänhet

Dessa artiklar tematiseras av att handla om fenomenet mobbning i stort. Det är alltså inte så 

som i föregående innehållstema, Enskilda fall, där specifika fall av mobbning redogörs för 

eller återberättas av offret. Många av artiklarna under detta tema berör flera olika ämnen och 

skulle på så sätt även kunna platsa i flera stycken av de övriga temana. Gemensamt för 

artiklarna, och det som gjort att vi placerat dem i just detta tema, är dock att de beskriver och 

ger en allmän bild av fenomenet mobbning. Till exempel vad det är och inte är, hur mobbaren 

respektive offret kan vara, hur skolan arbetar, vad som bidrar till respektive motverkar 

mobbning etc. En sammanfattning av den bild av fenomenet mobbning som genom artiklarna 

i detta huvudtema skrivs fram och konstrueras redogörs för nedan.
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Mobbning konstrueras i artiklarna som något som pågår under en längre tid och sällan eller 

aldrig är engångsföreteelser. I två av artiklarna används uttrycket ”maktspel” för att beskriva 

mobbning (DN1 och DN9). Ett maktspel där mobbaren manipulerar både mobboffret och 

omgivningen. Vidare används uttryck som systematisk kränkning, upprepande aggressivt 

beteende och ojämn maktbalans mot ett offer som har svårt att försvara sig (DN6). Uttryck 

som kan läsas som att mobbning konstrueras som något som sker upprepade gånger under en 

längre tid, att det ej sker spontant utan snarare uträknat och att det ej är mobbning då någon 

ger sig på en jämnstark kamrat.

Vidare konstrueras mobbning som fysisk, verbal och genom utfrysning. Gällande fysisk 

mobbning nämns bland annat att bli slagen och att bli sparkad (se t.ex. SvD9, DN4 och DN9). 

Verbal mobbning benämns som skitsnack, rykten, fula ord/glåpord och att bli retad (se t.ex. 

SvD9 och DN4). Utfrysning handlar om att bli lämnad ensam eller utanför, isoleras eller 

förlora sina vänner (se t.ex. SvD9 och DN9). Något som också tas upp i samband med 

mobbning är att bli trakasserad och att få taskiga sms eller mejl skickade till sig.

Något annat som genom de olika artiklarna skrivs fram är att anmälningarna om mobbning i 

skolan har ökat (ex. SvD9 och DN6), men att det fortfarande är många som inte anmäler. Det 

lyfts också fram att mobbning och kränkningar inte har minskat utan snarare ökat och att fler 

än vad många tror mobbas varje dag i skolan (DN4).

Gällande de båda parterna (mobbaren och mobboffret) i en mobbningsrelation, positioneras 

de i flera av artiklarna som att tycka mobbningen är jobbig båda två, vilket också skrivs fram 

gällande dem som ser på. Både den som mobbar och den som mobbas positioneras som i 

behov av hjälp med att ta sig ur situationen (ex. DN9 och DN6).

Vuxenvärlden, och då framförallt skolpersonalen, skrivs genom många av artiklarna fram som 

att ha misslyckats ifråga om att stoppa och förhindra mobbning (DN9). Det går bland annat att 

läsa om att de ej tar problemen på allvar, att de ifrågasätter mobboffren och lägger skulden på 

dem, att de har misslyckats med att stoppa mobbningen osv. Att barn behöver bli trodda, 

hörda och sedda är en annan sak som framskrivs (DN9). Att som offer ej bli tagen på allvar då 

man berättar om mobbningen konstrueras i artiklarna som en stor del av kränkningen.
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5.1.3 Mobboffret

I detta tema sammanfattas de artiklar som vi anser bidra till att ge en allmän bild av offret i 

mobbningsrelationen. I dessa artiklar behandlas bland annat hur offret blir bemött av skolan.

En konstruktion som sker i merparten av artiklarna i detta tema är att den mobbade på ett eller 

annat sätt skuldbeläggs för mobbningen. I artiklarna kan urskiljas att detta ges uttryck för 

genom att exempelvis tillskriva offret och dennes personlighet som orsaken till mobbningen, 

exempelvis på grund av att offret är blygt eller lättprovocerat och även genom att påstå att 

offret råkat ut för mobbning på grund av sitt eget beteende (SvD1). I en av artiklarna 

konstrueras barn med funktionsnedsättning löpa större risk att bli mobbade än barn utan 

(SvD3).  

Det kan även utläsas att åtgärder riktats mot den mobbade, genom att bland annat låta offret 

gå till kuratorn eller genom att tillsätta en assistent till denne som skydd på rasterna (SvD2). 

En tredjedel av mobbade elever uppmanas byta skola (SvD16). Det skrivs också fram att 

skolor övertalat offret och mobbaren att be varandra om ursäkt eller på dylika sätt ta 

gemensamt ansvar för mobbningssituationen (SvD16). Skolan positioneras som ifrågasättande 

och som att inte tro på offret, något som framskrivs leda till ytterligare kränkning av den 

mobbade. Det beskrivs också att om vuxna i skolan på olika sätt ursäktar kränkandet upplevs 

de av offret som passiva deltagare i mobbningen (SvD1).

5.1.4 Lärare och andra vuxna

Detta innehållstema utmärks av artiklar där andra parter, än mobboffret och mobbaren, och 

deras roll i mobbningsproblematiken skrivs fram och konstrueras. Många av artiklarna berör 

personalen i skolan, såsom lärare och rektorer. Nämnas bör också att samtliga av artiklarna i 

denna kategori är så kallade debattartiklar/inlägg; antingen handlar det om en debattartikel 

eller om en replik till en debattartikel.

Mobbningen konstrueras i dessa texter bland annat som att vara ett sätt att lyfta sig uppåt på 

den sociala skalan och att eleverna är medvetna om detta grymma spel – de som förlorar i 

”spelet” är de som i något avseende är avvikande (SvD7). Ett gemensamt tema kan i merparten 

av dessa texter urskiljas, nämligen lärarnas roll i mobbningsproblematiken. De (lärarna) 

positioneras bland annat som att, genom att stå nära till sina elever, inte kunna vara opartiska 

när det kommer till analyser av interaktioner och konflikter eleverna emellan och att de på så 
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sätt förvärrar mobbningssituationen. Skolan positioneras dessutom som att inte ha tillräcklig 

kompetens eller kunskap för att hantera eller förstå mobbningsproblematiken, vilket i en av 

artiklarna framskrivs kunna resultera i att vuxna, istället för att agera mot mobbingen, väljer 

att titta bort eller att skuldbelägga offret (SvD15).

 

I en av artiklarna skildras att eleverna kan föra öppna samtal om mobbningen och dess sociala 

mekanismer utan lärare eller skolledning, eftersom dessa är inblandade (SvD7). I en annan 

motsätts det till påståendet att lärarna gör mobbningen värre och förklaras att det är lärarens 

ansvar att upptäcka och larma vid förekomst av mobbning. Det hänvisas även till en hög 

arbetsbelastning hos lärarna. Det framlyfts att förutom mer kunskap om mobbning, behövs 

fler vuxna i skolorna som finns tillhands i korridorer och på raster (SvD8). Lärare positioneras 

alltså som att både vara inblandade i problematiken kring mobbning och således göra den 

värre, och som att inte alls göra mobbningen värre men ha ogynnsamma arbetsvillkor för att 

kunna utföra ett lyckat antimobbningsarbete.

5.1.5 Skolans arbete mot mobbning

Vi har här placerat de artiklar vars innehållsliga tema på ett eller annat sätt handlar om skolors 

arbete med att förhindra mobbning. Nedan ges en kort sammanfattning av det som utmärker 

dessa artiklar.

Många av artiklarna i detta tema tar upp att det riktas kritik mot svenska skolor för att de 

antingen inte gjort tillräckligt för att stoppa mobbning och annan kränkande behandling eller 

inte tagit itu med det alls (se t.ex. SvD10 och SvD11). Bland annat har detta att göra med att 

skolor skuldbelägger mobboffren, att det är de utsatta barnen och ungdomarna som fått lämna 

skolan då lärarna inte lyckats stoppa mobbningen och att skolor saknar riktlinjer för hur man 

skall arbeta mot mobbning och trakasserier. Det sistnämnda skrivs också fram som en orsak 

till att skolor kombinerar fritt olika antimobbningsprogram. Skolan positioneras med andra 

ord som att misslyckas med att stoppa och förebygga mobbning.

Gällande antimobbningsprogram handlar många av artiklarna i denna kategori om just sådana, 

och då framförallt om att dessa fungerar dåligt, är ineffektiva och till och med kan bidra till att 

mobbningen ökar (ex. SvD12, SvD5 och DN8). Det lyfts dessutom fram att programmen vilar på 

svag vetenskaplig grund och att de ej förankras bland skolans personal.
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Slutligen skrivs det i dessa artiklar fram att insatser mot mobbning fungerar olika för pojkar 

och flickor. Det tas för pojkar upp flera insatser som kan förhindra mobbning, exempelvis 

relationsfrämjande insatser och disciplinära regler, medan ett systematiskt rastvaktsystem 

lyfts fram som gynnsamt för att minska mobbningen bland flickor.

*

Syftet med de ovan beskrivna temana är att belysa vilka huvudtendenser som skrivs fram i 

konstruktionerna gällande mobbning inom mediediskursen. Vi har utifrån dessa 

innehållsrelaterade huvudteman valt ut ett antal artiklar för djupanalys, där vi bland annat lagt 

fokus, och gått in lite djupare på, hur de i artiklarna framskrivna och berörda aktörerna 

positioneras och konstrueras samt reflekterat kring de representationer dessa aktörer tillskrivs. 

Dessa redogörs för nedan.
 

5.2 Subjektspositioneringar inom mobbningsdiskursen

Inom vart och ett av de ovan beskrivna huvudtemana, som vi genom att läsa och analysera 

samtliga 32 artiklar har funnit, har vi valt ut och djupanalyserat 2-3 artiklar. De artiklar som vi 

har valt ut är de som enligt oss väl karakteriserar huvudtemana. Då vi djupanalyserat dessa 

artiklar har vi bland annat undersökt vilka subjektspositioneringar gällande de olika aktörerna 

i och berörda av en mobbningssituation som konstrueras. Vi har funnit hur mobbaren, 

mobboffret, skolan och verksamma i skolan konstrueras och positioneras i medias diskurs 

kring fenomenet mobbning. Nedan följer en redogörelse för dessa.   

5.2.1 Konstruktionen av mobbaren

Utifrån våra djupanalyser av artiklar har vi funnit några olika sätt på vilka aktören mobbare 

konstrueras. Förtydligas bör här att vi i samtliga analyserade artiklar funnit att det råder brist 

på framskrivningar av just mobbare. Det tas i samtliga artiklar upp (i jämförelse med det som 

skrivs om mobboffret och skolan) väldigt lite om denna aktör. 

En första distinktion som i artiklarna skapas är mellan aktiva/direkta mobbare, passiva 

mobbare och indirekta mobbare. Med detta menas att en aktiv/direkt mobbare är en mobbare 

som utför handlingarna med avsikt att mobba. Det kan till exempel röra sig om att sparka och 

slå mobboffret eller reta denne. Den indirekte mobbaren avser också att mobba, men gör det 

däremot genom att exempelvis frysa ut eller snacka skit om mobboffret, och den passive 
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mobbaren konstrueras som en person som ej har som avsikt att mobba, men som genom att 

tyst se på, inte ingripa eller hjälpa bidrar till mobbningen. Utifrån detta förekommer dessutom 

olika konstruktioner inom aktiva/direkta mobbare, passiva mobbare och indirekta mobbare. 

Dessa redogörs för nedan.

Mobbare som plågoande (aktiv mobbare) beskrivs som att vara ungefär jämnåriga med 

mobboffret (åtminstone i de artiklar som valts ut för djupanalys) och att de under en längre 

period utsatt offren för upprepade kränkningar genom exempelvis sparkar, slag och verbala 

trakasserier.

Den manipulerande mobbaren (aktiv mobbare) är en konstruktion av mobbaren som skicklig 

på att manipulera både mobboffret och omgivningen. Till detta kopplas att det ej behöver vara 

den för utomstående synliga mobbaren som är ledare för mobbningen, utan det kan vara 

någon som står vid sidan av och till synes kanske tycker synd om mobboffret.

”Mobbare kan vara superskickliga manipulatörer som tyvärr får tillfälle att träna på det under hela 
skoltiden […]” (DN1).

Det kan alltså utläsas att subjektspositionen av den manipulerande mobbaren konstrueras 

som att träna på att manipulera omgivningen under hela sin skoltid och med stor 

sannolikhet fortsätter med detta beteende även senare i livet. Något som även skrivs fram 

i ovan citerade artikel.

Lärare som mobbar (aktiv, passiv och indirekt mobbare). Läraren konstrueras i det 

analyserade materialet som den som sätter agendan i klassen och får offret att tro att 

situationen är dennes fel och att det är denne som skall ändra på sig för att situationen skall bli 

bättre.

”Vi vet att det är väldigt vanligt att vuxna passivt eller aktivt deltar i mobbning, och det talar vi alldeles 
för tyst om” (SvD1).

Det skrivs också fram lärare som inte tror på mobboffret då denne berättar om mobbningen, 

som lägger skulden på denne eller liknande. Ett exempel på skuldbeläggande är en lärare som 

påstår att den mobbade visar tydliga tecken på diagnos (efter att ha läst om diagnosen ifråga 

på Internet), och att denne därför mobbas. Därav startas en utredning för diagnosen, vilken 

beskrivs som att ha tagit hårt på offret, vilket kan ses som att läraren kränkt offret. 
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”En stor del av kränkningen är att man inte blir tagen på allvar när man berättar om mobbningen” 
(DN2).

Elizabeths mobbare brukade plåga henne genom att döda insekter framför ögonen på henne. Enligt 
specialpedagogen var ett av tecknen på autismen att Elizabeth tycker mycket om djur (SvD2).

I de ovan redogjorda exemplen från analysmaterialet visas det alltså på hur lärare konstrueras 

som indirekta mobbare genom att beskrivas som att inte ta den/de mobbade eleverna på allvar, 

bland annat genom hänvisning till ett påstående om att en elevs sätt att vara och bete sig är 

orsaken till mobbningen. I delar av materialet skrivs elevens känsla av att bli kränkt och i 

vissa fall även ifrågasätta sig själva och huruvida det faktiskt kan vara så att det är dennes eget 

fel att han/hon blir mobbad fram, i koppling till den subjektspositionering som här redogjorts 

för.

Rektor som mobbar (indirekt mobbare). Exempel på konstruktion av denna positionering är 

då det skrivs fram om en rektor som uppmuntrar den mobbade eleven att byta till en mindre 

klass i en annan skola; först på grund av en felaktigt påstådd diagnos, sedan på grund av, även 

här felaktiga, påståenden om kunskapsmässiga brister. Denna konstruktion får exemplifieras 

av följande citat.

På mötet, dit Anette tagit med sig en vän som bekräftar för SvD vad som hände, sa rektorn att barn med 
autismspektrumstörningar blir slagna på grund av att de sänder ut fel sociala signaler. Rektorn sa också att 
Elizabeth skulle byta skola på grund av störningen (SvD2).

I ett samtal med rektorn erkänner han att en del av problemet är att Elizabeth känner sig utsatt i skolan. 
Men han höll fast vid att hon ska byta till en mindre klass på en annan skola. (SvD2).

Det som genom den ovan citerade artikeln skrivs fram är alltså hur rektorn på en skola 

felaktigt påstår att det finns egenskaper hos mobboffret som gör att denne bör byta skola. Det 

förekommer i artikeln ingenting som tyder på att liknande åtgärder för mobbarna varit på tal. 

Eftersom detta, precis som i subjektspositioneringen av den mobbande läraren, kopplas till en 

framskrivning av den mobbade elevens känsla av att vara kränkt, konstrueras rektorn som 

indirekt mobbare.

Tilläggas bör att vi i de analyserade artiklarna inte funnit någon konstruktion av rektorer som 

direkta eller passiva mobbare.

28



5.2.2 Konstruktionen av mobboffret

Nedan redogörs för de olika konstruktioner som i de djupanalyserade artiklarna görs gällande 

mobboffret. Jämfört med de ovan beskrivna konstruktionerna av mobbaren skrivs det i 

artiklarna fram rikligt om mobboffret. Hur denne konstrueras och positioneras beskrivs 

genom exemplen nedan.

Det skuldbelagda mobboffret konstrueras exempelvis genom att skolorna i tre av artiklarna på 

ett eller annat sätt skrivs fram som att hävda att offrets sätt, beteende eller personlighet 

orsakar mobbningen och där det i en artikel redogörs för att åtgärder riktats mot mobboffret 

istället för mobbarna. I en av artiklarna skrivs det dessutom om att skolan felaktigt påstått att 

offret skulle ha en diagnos, och således sänder ut signaler som gör att denne blir fysiskt 

mobbad och att denne, på grund av den felpåstådda diagnosen, bör byta skola. I en annan 

artikel beskrivs hur mobboffret tvingats skriva ett vänskapskontrakt med mobbaren och 

således ta gemensamt ansvar för mobbningen. Nedan följer citat som exemplifierar hur det 

skuldbelagda mobboffret konstrueras i den analyserade mediediskursen:

”A kan ha varit mer utsatt än andra. Men han råkade ut för icke-acceptabla handlingar på grund av 
sitt eget beteende” (SvD1).

”Det var jättejobbigt när hon sa så, som att det måste vara något fel på mig” (SvD2).

Det skuldebelagda mobboffret konstrueras alltså som att uppleva det som att andra anser 

att det är något fel på honom/henne och att detta skulle vara anledningen till mobbningen. 

Vilket dessutom framskrivs vara något som det ges uttryck för av skolpersonalen (se det 

första av de ovan skrivna citaten). Detta är med andra ord en konstruktion av mobboffret 

som på ett eller annat sätt beskrivs vara orsaken till mobbningen och således tillskrivs 

skulden för den.

Det avvikande mobboffret är en konstruktion av mobboffer som elever som på ett eller annat 

sätt är, eller tillskrivs vara, avvikande från den resterande elevgruppen.

Barn och unga med en funktionsnedsättning löper fyra gånger så stor risk att bli mobbade enligt en ny 
rapport (DN3).

Barn och ungdomar med något slag av funktionsnedsättning och som alltså, enligt den i 

ovanstående citerade artikeln hänvisade undersökning, löper större risk att bli mobbade samt 
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ha sämre psykisk och fysisk hälsa räknas med andra ord hit. Även mobboffret som skolan 

felaktigt påstod ha en diagnos som gjorde att denne sände ut fel signaler och således utsattes 

för mobbning kan kopplas till denna konstruktion.

Mobboffret som ger igen skrivs bland annat fram som ett offer som efter att under en längre 

tid  ha  upplevt  maktlöshet  i  relation  till  sina  mobbare  våldsamt  ger  igen  på  dem.  Denna 

positionering av mobboffret kommenteras dessutom med att det inte är något konstigt att slå 

tillbaka i stundens ingivelse och att det är svårt att säga att det aldrig är bra att ge igen.

”Den som blir slagen kan till slut känna sig så inträngd i ett hörn att den enda vägen ut är att själv ta 
till våld” (DN4).

Till  denna konstruktion kan dessutom kopplas mobboffer som enligt det som framskrivs i 

artiklarna ej ger igen direkt, utan senare i vuxen ålder tar revansch. Någon som en gång varit 

offer för mobbning,  men som idag föreläser om ämnet samt samtalar med och hjälper de 

inblandade  i  mobbningsrelationer.  Det  kan  alltså  röra  sig  om  att  både  ge  igen  i  direkt 

anslutning till en mobbningssituation, men också att ge igen efter en längre tid.

Mobboffret  som inte  har  fått  (tillräcklig)  hjälp  av  skolan.  Hit  räknas  de  mobboffer  som 

framskrivs med att inte ha fått den hjälp de skulle ha behövt från skolans håll och de som i 

artiklarna skrivs fram anse att skolan brustit i sitt arbete mot mobbning. Ett exempel på detta 

är det som skrivs om en elev som i två års tid utsattes för kränkande handlingar av olika slag 

av en annan elev men ändå lät skolan det hela fortgå. Således gjordes en anmälan till Barn- 

och elevombudet  som enligt  den information  som ges i  artikeln  nu kräver  kommunen på 

skadestånd.

Skolan visste om att en lågstadieelev vid upprepade tillfällen kränktes av en annan elev – ändå lät man det 
hela fortgå (SvD3).

Ett annat exempel är då ett mobboffer uttalar sig om att mobbningen hade kunnat stoppas om 

skolan uppmärksammat och gripit in tidigare. Exempel finns även på mobboffer som ej blivit 

trodda av skolan då de berättat om mobbningen, vilket kan kopplas till att inte få tillräcklig 

hjälp.

”De kunde ha brytt sig lite mer, när de väl sa till hade det gått ett halvår. Om de hade tagit tag i det 
från början hade det blivit bättre. Så funkar det med barn, om man säger till dem direkt så vet de att  
det är fel” (SvD4).
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Detta mobboffer konstrueras alltså som en besviken elev, vilken känner att skolan kunde 

ha gjort  mer för att  stoppa mobbningen än vad som faktiskt gjordes. Det rör sig om 

mobbade elever som kan anses ha blivit svikna av skolan och dess personal.

Det undergivna mobboffret. Detta offer beskrivs med termer av att vara orolig och ängslig för 

att börja skolan eller känna daglig rädsla inför att gå till skolan på grund av mobbarna. Även 

här tas det upp att ej blir trodd på av skolan

”Jag är rädd varje dag när jag går till skolan” (SvD2).

Det mest karakteristiska för denna konstruktion av mobboffer är alltså den beskrivna känslan 

av rädsla och oro, både en rädsla för att gå till skolan överhuvudtaget och en rädsla för 

mobbarna som personer och för att bli utsatt för mobbningen.

5.2.3 Konstruktionen av skolan

Den position skolan och dess roll i arbetet mot mobbning ges, konstrueras på liknande sätt i 

samtliga av de djupanalyserade artiklarna. Denna position är:

Skolan som misslyckas i antimobbningsarbetet. Här skrivs skolan fram som representant för 

det/dem som har misslyckats i arbetet mot mobbning, som inte lyckats sätta stopp för 

mobbningen eller som inte förstår problematiken kring och uppkomsten av mobbning som en 

del av ett socialt spel. Exempel som ges på hur misslyckandet kan te sig är då skolan 

ifrågasätter barn och unga som är utsatta för mobbning samt då skulden för mobbningen läggs 

på offret. Det hänvisas i de fall det skrivs om skolan på detta sätt aldrig till någon speciell 

skola eller några speciella skolområden, vilket gör att uttrycket ”skolan” får representera den 

svenska skolan i stort.

I 44 av 66 anmälningar, det vill säga i två av tre fall, fanns beskrivningar som pekar på att skolan lägger 
skulden för mobbningen på offret (SvD1).

Den subjektsposition som den svenska skolan får i medias konstruktion av fenomenet 

mobbning är alltså en skola som misslyckas i arbetet mot mobbning, på ett eller annat sätt. I 

de av oss djupanalyserade artiklarna förekommer inte någon motsatt konstruktion där skolan 

positioneras som att lyckas i eller kämpa för arbetet med att motverka mobbning.

31



5.2.4 Konstruktionen av de verksamma inom skolan

Nedan presenteras hur de vuxna som är verksamma inom skolan konstrueras i medias diskurs 

kring fenomenet mobbning. Även kommunen har vi valt att koppla an till en av dessa 

konstruktioner.

Verksamma i skolan (och kommunen) som inte gör tillräckligt för att stoppa mobbningen. 

Personal inom skolan och kommunen som beskrivs som att, trots att de vetat om mobbningen, 

låtit den fortgå och dessutom inte ha informerat vårdnadshavarna.

Verksamma i skolan som skuldbelägger mobboffret för mobbningen. Personal inom skolan 

som positioneras genom att skrivas fram ha gett uttryck för att mobbningen beror på den 

mobbade elevens sätt eller beteende, och där det även i en artikel beskrivs hur åtgärder riktats 

mot den mobbade (och inte den som mobbar). 

Den granskning som publicerades tidigare i veckan […] visade att många skolor ifrågasätter utsatta 
barn och unga samt lägger skulden för mobbningen på offret […] (DN5).

Denna konstruktion av de verksamma inom skolan kan dessutom kopplas till det som tidigare 

skrivits om konstruktionen av lärare som indirekta mobbare.

Verksamma i skolan som vill försvara/hjälpa den mobbade. I en artikel framskrivs några 

lärare, både från mobboffrets förra och nuvarande skola, ha motsatt sig till de felaktiga 

påståendena om att offret skulle ha problem i sociala kontakter och kunskapsmässiga skäl till 

att byta till en mindre klass i en annan skola.

Både en lärare från Elizabeths gamla skola och hennes idrottsledare vittnade om att de inte såg några 
problem (SvD2).

Men Elizabeth har klarat de nationella proven, och enligt hennes klasslärare finns det inga 
kunskapsmässiga skäl till att placera henne i en specialklass (SvD2).

”Det är bra att veta att det finns någon som bryr sig och kommer ta tag i det. Och att mobbaren vet om att 
den blir iakttagen” (SvD4).

Som det sista citatet vittnar om konstrueras dessa vuxna som att av de mobbade eleverna ses 

som något positivt, några som behövs för att motverka och stoppa mobbning. Eftersom skolan 

och dess personal, som tidigare i detta kapitel framkommit, framförallt positioneras i motsatts 

till detta har vi valt att lägga lite extra fokus på just skolans arbete i den nedan följande delen 
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av redogörelsen för vår undersökning, nämligen den del som behandlar olika orsak/verkan 

förhållanden.

*

Tydligt är att det inom den analyserade mediediskursen kring fenomenet mobbning skrivs 

fram, och således konstrueras, ganska många olika aktörer. Dessa konstruktioner av aktörerna 

i mobbningsrelationer kan kopplas till varandra, de har vissa beröringspunkter gemensamt. 

Med anledning av dessa beröringspunkter, men också med anledning av hur komplext vi, 

utifrån den tidigare redogjorda bakgrunden kring fenomenet mobbning, insett fenomenet vara, 

har vi valt att som nästa del i denna resultatredovisning redogöra för olika förhållanden 

mellan orsak/verkan som konstrueras i de djupanalyserade artiklarna när det kommer till 

fenomenet mobbning och dess aktörer.

5.3 Orsak/verkan förhållanden

En del i våra djupanalyser har varit att undersöka hur förhållandet mellan orsak och verkan 

skrivs fram i medias diskurs gällande fenomenet mobbning. Kopplat till orsak/verkan 

förhållandena är konsekvenser, vilket vi i detta fall ser som synonymt med verkan. Vi har 

alltså valt att här lyfta fram vad som i artiklarna skrivs fram och konstrueras som orsak 

respektive verkan gällande fenomenet mobbning i stort, gällande skolans arbete mot 

mobbning (med särskilt fokus på antimobbningsprogram) och gällande Barn- och 

elevombudets arbete kopplat till skolans.

5.3.1 Orsak/verkan förhållanden gällande fenomenet mobbning

Nedan presenteras hur förhållanden mellan orsak och verkan gällande mobbning konstrueras i 

de analyserade artiklarna.

I många av artiklarna tas det på ett eller annat sätt upp att då de verksamma inom skolan inte 

tror på, inte lyssnar på eller inte tar mobboffret på allvar blir konsekvensen att denne känner 

sig än mer kränkt. Att de elever som blir utsatta för mobbning på detta sätt blir behandlade av 

lärare och annan skolpersonal konstrueras vidare kunna få konsekvensen att 

mobbningsrelationen beskrivs som en konflikt mellan elever. Något som skrivs fram som att 

kunna vara en orsak till att det i vissa fall av mobbning, enligt skolan, blir upp till både 

mobbaren och mobboffret att ta gemensamt ansvar för mobbningen.
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Utan föräldrarnas vetskap tvingades flickan dessutom att skriva på ett vänskapskontrakt med sin 
plågoande (SvD3).

Att mobbningsrelationen på detta sätt i media beskrivs som en konflikt mellan eleverna kan 

med andra ord ses som en framskriven orsak till att offret av skolan och dess personal i vissa 

fall skuldbeläggs. Att som offer för mobbning övertalas att tillsammans med mobbaren ta 

gemensamt ansvar för mobbningen, får enligt medias konstruktion som effekt att offret känner 

det som att denne har en del i mobbningen, att det till viss del är dennes fel att situationen ser 

ut som den gör. Ytterligare en verkan som i medierna skrivs fram om att skolan brister i sitt 

arbete, genom att på detta sätt ifrågasätta och skuldbelägga offret, är att eleverna känner sig 

rädda och oroliga för att bli mobbade.

Resultaten visar att bara 43 procent tycker att skolan gör tillräckligt för att stoppa mobbning och att 11 
procent är rädda för att själva bli utsatta för mobbning (DN5).

Den mobbade eleven positioneras också som att kunna känna det som att han/hon har en del i 

mobbningen och att det är fel på honom/henne då skolan väljer att sätta in riktade åtgärder 

mot honom/henne. Dessa åtgärder kan enligt vad som framkommer i de analyserade medierna 

till exempel utgöras av att ge den mobbade en assistent som skall vara med och hålla koll 

under rasterna, yrka på diagnosutredning av den mobbade eller rekommendera ett skolbyte för 

denne. Riktade åtgärder av detta slag tillskrivs dessutom kunna vara en orsak till att den 

mobbade elevens tillit för vuxenvärlden bryts ytterligare än vad den i många fall redan gjort.

En sista orsak/verkan relation som vi funnit intressant att här presentera är det som i en artikel 

(DN3) tas upp om att barn med någon form av funktionsnedsättning löper större risk för att 

mobbas. Att denna grupp av barn och unga, som det i artikeln hänvisas till, löper större risk 

för att utsättas för mobbning än barn och unga utan funktionsnedsättning, framskrivs ha som 

effekt att denna grupp anses behövas lyftas fram och synliggöras mer för att få ett stopp på 

mobbningen.

”Men skolan har ett ansvar och man måste ännu tydligare lyfta fram den här gruppen och synliggöra 
barnen för att kunna motverka mobbning” (DN3).

På vilket sätt gruppen anses behövas lyftas fram framgår dock inte, utan det som går att utläsa 

av ovanstående citat är den enda informationen som ges.
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5.3.2 Orsak/verkan förhållanden gällande skolans arbete

Gällande hur de verksamma i skolan positioneras i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet 

under åren 2010 och 2011 har vi som tidigare framkommit funnit positioneringen av de 

verksamma som försöker hjälpa den mobbade eleven, men också positioneringen av de 

verksamma som förvärrar och/eller deltar i mobbningen. Nedan presenteras några 

förhållanden mellan orsak och verkan berörande lärares arbete mot mobbning utifrån de 

analyserade artiklarna.

En orsak som skrivs fram till att lärare förvärrar mobbningen är att de ej förstår problematiken 

kring mobbning. Det lyfts fram att lärare inte är medvetna om att mobbning är en del av ett 

socialt spel och elever emellan stadgade normer. Då lärare lever i nära relationer med sina 

elever positioneras de dessutom som lätt partiska när det kommer till konflikter. Något som 

också kopplas till att de förvärrar mobbningen.

”Man ser inte hela problemkomplexet. Eleverna sätter en norm för vad som är inne och häftigt och av det 
följer ett exkluderande av andra elever” (SvD7).

”De vuxna i skolan befinner sig i en social miljö, där de lever i starka nära relationer med sina elever och 
dras in i deras konflikter och de blir självfallet känslomässigt engagerade. Det gör att de blir partiska när 
de gör sina analyser av hur eleverna interagerar med varandra” (SvD7).

Något som däremot skrivs fram som en orsak till att lärare ej hinner med allt i arbetet mot 

mobbning, trots att det är deras ansvar att förebygga och larma, är ”verkligheten” på dagens 

skolor. 

”Vi ska också komma ihåg hur verkligheten är ute på skolorna idag. Med en hög arbetsbelastning är det 
svårt att hinna allt. Vårt huvuduppdrag att undervisa är tyvärr bara en liten del av det arbete en lärare 
utför” (SvD8).

Lärare positioneras som en pressad yrkesgrupp i en ohållbar situation och konsekvensen av att 

skuldbelägga lärarna gällande det misslyckade antimobbningsarbetet är att förvärra 

situationen för denna yrkesgrupp.

”Arbetsvillkoren för oss lärare måste bli bättre. Den typen av generella påståenden om att en hel 
yrkesgrupp skulle medvetet förvärra mobbningen gör inte vår situation lättare” (SvD8).

För att arbetet skall kunna fungera lyfts det fram att det behövs mer kunskap om mobbning, 

mer statliga medel och fler vuxna i skolan. Konsekvensen av denna satsning beskrivs vara att 
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den kostar mycket pengar men leder till en tillfredställande skolmiljö. Konsekvensen av att 

inte göra denna satsning beskrivs istället vara att betala ”ett ännu högre pris”

”Jag förstår att det kostar pengar, men priset för att inte göra det är betydligt högre” (SvD8).

Gällande de antimobbningsprogram som en del skolor arbetar efter har de vid flertalet 

tillfällen skrivits fram som ineffektiva, med en konsekvens att mobbningen i vissa fall till och 

med har ökat. Beslut om att arbeta utifrån programmen beskrivs som att ofta tas på kommunal 

nivå vilket i artiklarna redogörs för att kunna få som konsekvens att programmet ej förankras 

hos personalen, hos vilka det således uppkommer ett visst motstånd. Detta motstånd kan ses 

som en orsak till att arbetet med att motverka mobbning inte fungerar.

”Ofta tar man beslut på kommunal nivå om att alla skolar ska arbeta med programmen. När programmet 
inte är förankrat leder det till ett visst motstånd hos personalen” (SvD5).

Då skolans arbete mot mobbning inte fungerar och stödet/hjälpen således också brister 

framskrivs möjligheten för de utsatta eller andra berörda att vända sig till Barn- och 

elevombudet och eventuellt göra en anmälan av skolan. Dessa anmälningar har enligt den 

analyserade mediediskursen ökat kraftigt de senaste åren.

Under årets första halva har föräldrar och elever lämnat in närmare 1 400 anmälningar om brister i skolan, 
en ökning med knappt 80 procent jämfört med samma period 2009 (SvD9).

Som orsak till denna kraftiga ökning av anmälningar och av Skolinspektionen kritiserade 

skolor, skrivs framförallt fram att problemen gällande mobbning uppmärksammas på skolorna 

i samband med en ökad medvetenhet om rättigheter, men också att Skolinspektionen fått 

utökade resurser och kunnat ta tag i anmälningar som funnits kvar sedan tidigare år.

5.4 Sammanfattning

För att förtydliga vad som kommer fram i analysens tre olika delar som detta kapitel består av, 

följer här en sammanfattning. Sammanfattningen är dock inte uppdelad efter kapitlets och 

undersökningens olika delar, utan är avsedd att ge en sammanfattad och helhetlig bild av vad 
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vi i undersökningen kommit fram till. Detta med särskild anledning av att en del av våra 

resultat förekommer i flera av kapitlets delar och således är särskilt väsentliga i de undersökta 

mediernas konstruktion av fenomenet mobbning och dess aktörer. Det är framförallt detta vi 

här har valt att sammanfatta och således också förtydliga.

Gällande fenomenet mobbning som sådant är den dominerande definitionen som skrivs fram, 

och således också konstruerar fenomenet, att mobbning är något som sker upprepade gånger 

och under en längre tid. Endast i en artikel beskrivs mobbningen ha varit en enskild händelse. 

Mobbning konstrueras dessutom som att vara systematisk och handla om en ojämn 

maktbalans i ett spel om makt, vilket beskrivs som att handla om härskartekniker. Detta spel 

om makt skrivs fram som ett sätt för eleverna att lyfta sig uppåt på den sociala skalan, och där 

de som förlorar är de som i någon mån är avvikande. Mobbning beskrivs dessutom i de flesta 

av artiklarna kunna vara både fysisk, psykisk och verbal. Endast i en artikel skrivs mobbning 

fram som något som finns parallellt med skitsnack (verbal mobbning) och utfrysning (psykisk 

mobbning), vilket således kan ses som att mobbning i den artikeln hänvisar till enbart 

mobbning av fysisk karaktär.

Den som utsätts för mobbningen, mobboffret, positioneras i den undersökta mediediskursen 

som någon som är rädd och orolig för att gå till skolan, någon som på ett eller annat sätt 

avviker från de övriga eleverna och också ofta som någon som skuldbeläggs för mobbningen 

och inte får tillräcklig hjälp av skolan. Det att mobboffret konstrueras som avvikande från de 

andra eleverna görs dels genom hänvisning till en undersökning där resultatet tyder på att barn 

med funktionsnedsättning löper större risk för att mobbas, dels genom att lärare och andra 

vuxna genom sitt sätt att tala om och behandla mobboffret framskrivs som att tillskriva denne 

egenskaper av detta slag. Vilket skrivs fram som att i många fall göra att den mobbade eleven 

själv böjar undra om det är dennes sätt att vara som gör att han/hon blir mobbad. Mindre 

vanlig, men ändå förekommande, är positioneringen av mobboffret som ger igen på sina 

mobbare. 

Vad gäller den som utför mobbningen, mobbaren, skrivs denne inte fram särskilt mycket i de 

analyserade artiklarna. Det som trots allt skrivs om mobbaren tyder på att denne konstrueras 

som att vara antingen aktiv/direkt, och då utföra de kränkande handlingarna (som mobbning 

utgörs av) direkt genom att exempelvis slå, sparka eller säga elaka saker till den mobbade, 

indirekt, och då mobba genom exempelvis utfrysning och baktal, vilket ges uttryck för att 
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vara mer av en psykisk sort av mobbning eller passiv mobbning och då bidra till mobbningen 

genom att inte ingripa eller hjälpa, eller att tyst se på. Vidare positioneras mobbaren som 

plågoande och som manipulerande. Gällande den manipulerande mobbaren skrivs det 

dessutom fram att denne ej behöver vara den synlige mobbaren, utan det kan vara någon som 

står bredvid och utåt sett tycker synd om mobboffret. Att även lärare och rektorer kan mobba 

sina elever är också något som skrivs fram i flera stycken av artiklarna. Värt att nämna är 

också det som står att läsa i en av artiklarna om att mobbningen är jobbig både för den 

mobbade och för den som mobbar, men också för de som ser på. Både mobboffret och 

mobbaren positioneras alltså som i behov av hjälp med att ta sig ur mobbningsrelationen.

Skolan och dess personal positioneras genomgående, så när som på två undantag, som att ha 

misslyckats i arbetet mot mobbning. Bilden som ges är av en skola där mobboffret ej tas på 

allvar och ej blir trodd, där skulden för mobbningen läggs på denne och där personalen i några 

fall uppmuntrat denne att byta skola. Att de vuxna i skolan på detta sätt behandlar eleven 

skrivs fram som en orsak till att eleven många gånger känner sig än mer kränkt, vilket gör att 

de vuxna i sådana fall kan anses vara delaktiga i mobbningen. Vad gäller de åtgärder som 

används i antimobbningsarbetet skrivs några sådana mot mobbaren aldrig fram, utan det som 

konstrueras gällande skolans antimobbningsarbete är en skola där åtgärder antingen riktas mot 

den mobbade eller där den mobbade och mobbaren får ta gemensamt ansvar för mobbningen. 

Lärarna positioneras som några som står sina elever för nära för att kunna vara opartiska när 

det kommer till analyser av interaktionen och konflikterna i elevgruppen. Något som beskrivs 

som att kunna bidra till att förvärra situationen. Vidare positioneras de som några som kan 

välja att titta bort då en elev blir mobbad, med anledning av att de ej har tillräcklig kunskap 

och kompetens för att hantera och förstå problematiken kring mobbning. Ett första undantag 

från denna annars genomgående positionering av skolpersonalen och skolan är det som i en 

artikel skrivs fram om lärare med hög arbetsbelastning, vilka konstrueras som lärare som inte 

vill se sina elever mobbas men som inte har tillräckligt med kunskap och tid för att lyckas i 

antimobbningsarbetet. Det andra undantaget är då lärarna i ett fall positioneras som några som 

försvarar den mobbade och vill hjälpa denne.
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6. Diskussion
I denna del av uppsatsen presenteras våra diskussioner och reflektioner kring vår 

undersökning kopplat till tidigare forskning. Det som diskuteras är framförallt vad som i 

mediediskursen konstrueras gällande fenomenet mobbning samt vad som osynliggörs, och 

detta görs genom allmänna diskussioner kring resultaten från undersökningen, men också 

genom djupare diskussioner kring enstaka exempel som vi funnit extra intressanta. Ett särskilt 

fokus har lagts på att diskutera vad som händer då vi som lärare och (genom vår utbildning) 

bärare av framförallt forskningsdiskursen kring fenomenet mobbning till exempel föräldrar 

som tillägnat sig sina kunskaper kring fenomenet mobbning genom framförallt medias diskurs 

gällande detta. Vilka likheter och vilka skillnader förekommer? Vi menar alltså inte att alla 

föräldrar är bärare av medias diskurs och att alla lärare är bärare av forskningsdiskursen, men 

vår hypotes är trots allt att fler föräldrar tillägnat sig sin kunskap kring fenomenet mobbning 

via mediediskursen än forskningsdiskursen och att lärare genom sin utbildning borde ha 

tillägnat sig sin kunskap gällande detta via det som skrivits fram i forskningen. Då det inom 

diskursanalys inte är brukligt att beskriva vissa diskurser som mer sanna än andra, är det vad 

som händer i mötet diskurserna emellan som intresserar oss. 

Tre olika fokus kan sägas intas i denna diskussion. För det första handlar det om hur media 

konstruerar fenomenet mobbning. För det andra om hur skolan och dess personal positioneras 

i medias diskurs gällande fenomenet mobbning samt hur arbetet mot mobbning utfört av de 

samma skrivs fram. För det tredje behandlas hur den som utsätts för, respektive den som 

utsätter någon annan för, mobbning positioneras.

6.1 Konstruktionen av fenomenet mobbning

Till att börja med fokuserar vi alltså hur våra analyserade medier konstruerar fenomenet 

mobbning i stort, vad skrivs fram och vad osynliggörs, och vilka konsekvenser detta får i 

mötet med den diskurs som forskningen utgör.  

Den mest framträdande konstruktionen av mobbning i mediediskursen är att det är något som 

har pågått under en längre tid och skett systematiskt vid upprepade tillfällen. I en av de 

artiklar som vi analyserat tas det dock upp att mobbningen var en engångsföreteelse och alltså 

inte något som hänt innan (SvD6). Så som mobbningsforskningen ofta definierar mobbning, 

och som också är den definition vi valt att redogöra för i bakgrunden i denna uppsats, anses 
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mobbning vara något som sker upprepade gånger och under en viss tid (Olweus 1991/2008). 

Vår analyserade mediediskurs och den forskningsdiskurs som bakgrunden utgör överlappar 

alltså till stor del varandra gällande hur mobbning konstrueras. Dock förekommer, som 

tidigare skrivet, ett undantag då mobbning inom mediediskursen dessutom konstrueras som att 

kunna vara en engångsföreteelse.

Ytterligare ett exempel där det som i mediediskursen konstrueras som mobbning skiljer sig 

från konstruktionen inom forskningen, är det som tas upp i artikel DN5. I artikeln i fråga skrivs 

olika anledningar till varför barn och unga är oroliga eller rädda inför skolstarten fram. Bland 

annat tas skitsnack, rykten och mobbning upp som några av anledningarna till oro. Enligt oss 

visar det på att mobbning i denna artikel konstrueras som enbart fysisk mobbning då skitsnack 

och rykten inte framskrivs som en del av mobbningen, utan istället någonting som kan ske vid 

sidan av den. Detta skiljer sig från forskningsdiskursen då sådant som skitsnack och rykten 

där framskrivs vara mobbning även det, men då verbal mobbning. I artikeln ifråga tas det 

parallellt med oron och rädslan för mobbning dessutom inte upp någon oro för att bli till 

exempel slagen, vilket ytterligare stärker synen på att mobbning här konstrueras som att bara 

vara av fysisk karaktär. Dock benämns mobbningen i flera andra artiklar vara fysisk, psykisk 

och verbal, vilket gör att den övergripande bilden av mobbning som skrivs fram i tidningarna 

stämmer väl in med det som av Dan Olweus (1991/2008) anses klassas som mobbning.

I mediediskursen konstrueras fenomenet mobbning dessutom som ett maktspel där eleverna 

försöker ta sig uppåt på den sociala skalan, och där de som förlorar är de som på något sätt är 

avvikande. I positioneringen, som vi utifrån de djupanalyserade artiklarna funnit, av Skolan 

som misslyckas i antimobbningsarbetet beskrivs bland annat hur skolorna inte förstår hela 

problematiken kring mobbning och dess uppkomst som en del av barns sociala utveckling, där 

detta ”grymma spel” (SvD7) skrivs fram enligt följande: 

När en elev försöker klättra på den sociala stegen i skolan och nå de häftiga gängen, så trampar de 
på de avvikande. De känner på sig att de själva skulle kunna uttrycka något av de negativa 
beteendena. För att pressa undan dessa tendenser hos sig själva använder de mobbningen som en 
metod att lyfta sig ett trappsteg uppåt på den sociala skalan (SvD7).

Ovanstående kan liknas med det Gerald Walton (2011) i sin undersökning kommer fram till 

om att den dominerande mediediskursen konstruerar mobbning som ett anti-socialt beteende 

och att denna framställning, enligt Walton, leder till att olika antimobbningsprogram också 

förmedlar denna konstruktion. Liknande problematisering framkommer också i artikel SvD7 
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om lärarnas brist på kunskap om komplexiteten kring mobbning och dess uppkomst och att 

denna kunskapsbrist kan vara en av orsakerna till att det gällande antimobbningsprogrammen 

görs så få framsteg. Walton tydliggör att han inte ställer sig frågande till mobbning som ett 

beteende men menar däremot att det dessutom är någonting mycket mer, som är av stor vikt 

för skolor att uppmärksamma för att kunna minska mobbningen. Walton menar också att 

mobbning tidigare setts av många som en naturlig del i uppväxten, och det vi i vår analys 

kommit fram till gällande konstruktionen av skolornas arbete mot mobbning, däribland 

antimobbningsprogram, kan liknas vid det Walton beskriver. Att mobbning skulle vara en del 

av barndomen tas upp av Ken Rigby (2004), som anser mobbning vara en del av barns 

utvecklingsprocess då de redan i tidig ålder börjar hävda sig själva. Denna självhävdning sker 

enligt Rigby på bekostnad av andra barn som kanske är svagare, och genom användandet av 

fysiskt våld – såsom sparkar och slag – skapa rädsla. Detta kan relateras till resonemanget i 

artikel SvD7 men även till den mediediskursen Walton beskriver. Med hänvisning till Rigby 

(2004) och artikelcitatet ovan blir det med andra ord tydligt att mobbning till viss del 

fortfarande konstrueras (i alla fall inom mediediskursen) som en naturlig del av att växa upp. 

Det spel som i citatet beskrivs framställs på ett sådant sätt som att det skulle vara något 

naturligt, något alla barn vid en viss tid i livet på ett eller annat sätt måste genomgå.

Det i citatet ovan beskrivna spelet skulle dessutom kunna liknas med det ”mer” som av 

Walton (2011) efterlyses för uppmärksamhet, men även med mobbning som en del av 

informella maktstrategier som Gunilla Björk (1995) studerat. Enligt Björk grundar sig det 

sociala maktspelet på att genom kränkande handlingar inkompetensförklara andra, vilket leder 

till ett ökat handlingsutrymme och ökad makt för den som utför handlingarna. Utifrån 

ovanstående kan således slutsatsen dras att dessa spel tyder, inte enbart på det ”mer” Walton 

beskriver, utan även den allmänt vedertagna framställningen (vilken bl.a. konstrueras och 

skrivs fram i medierna) av att mobbning är ett slags beteende. Citatet ovan visar med andra 

ord på mobbning som något mer än anti-socialt beteende (ett spel om makt/maktspel vilket på 

något sätt är en naturlig del av barns uppväxt), men också samtidigt på just anti-socialt 

beteende. Detta gör att vi är beredda att hålla med gällande Waltons (2011) resonemang. Det 

tycks som att skolorna (och de som konstruerat diverse antimobbningsprogram) i den av oss 

analyserade mediediskursen, i sitt arbete mot mobbning tagit till fasta på det som skrivs fram 

som just anti-socialt beteende, men missat, ej förstått eller valt att bortse från det som skrivs 

fram som spel om makt. 
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Att mobbning skulle handla om just ett spel om makt konstrueras tydligt i artikeln DN1 där 

mobbning enligt en psykolog sällan kan ses som en engångsföreteelse (jämför SvD6) utan 

istället handlar om ett maktspel som pågått i en längre tidsperiod, där manipulering av både 

offret och omgivningen ofta förekommer (som också tidigare refererats). Även detta kunde 

liknas med Björk (1995) och hennes slutsats om att mobbning är en typ av kränkning som 

syftar till att inkompetensförklara andra i detta spel. I artikel SvD6 framskrivs att det behövs 

en analys av detta maktspel och att sådana analyser är någonting som borde göras oftare i 

skolorna gällande mobbning.

Att den här analyserade mediediskursen och den tidigare redogjorda bakgrunden gällande 

forskning kring fenomenet mobbning är två diskurser som inte bara står i konflikt med 

varandra, utan också till viss del överlappar varandra är tydligt.

6.2 Konstruktionen av de verksamma inom skolan

Den konstruktion som skapas i mediediskursen kring fenomenet mobbning av de verksamma i 

skolan som några som förvärrar eller bidrar till mobbningen, är enligt Matilda Wiklund 

(2006) vanlig. Wiklund menar att det oftast är de vuxna i skolan som skuldläggs för 

mobbningen i medias mobbningsdebatt. Det som vi uppmärksammat gällande hur de 

verksamma i skolan konstrueras som några som bidrar till mobbningen är bland annat att 

skolor beskrivs som att skuldbelägga mobboffret för mobbningen, exempelvis genom att påstå 

att dennes sätt att vara gör att han/hon blir mobbad. Ett annat sätt de vuxna inom skolan skrivs 

fram kunna bidra till mobbningen är genom att inte lyssna eller tro på den mobbade eller att 

sätta in åtgärder mot denne och inte mot mobbaren. Resonemanget kring sådana åtgärder från 

de verksamma i skolan framskrivs som en faktor som ytterligare förstärker den mobbades 

känsla av att denne är orsaken/har ett fel som utmynnar i mobbning (SvD2). I artikel SvD11 

framskrivs det vara viktigt att skolan har ett tydligt sanktionssystem vid fall där den mobbade 

får skulden för mobbningen. En förutsättning för ett sådant system beskrivs vara att lärare 

finner det ovan beskrivna skuldbeläggandet som oacceptabelt.

Robert Thornberg och Sven Knutsen (2010) poängterar hur det sociala sammanhanget jämfört 

med individuella egenskaper inte spelar en lika avgörande roll vid inträffanden av mobbning. 

Detta skiljer sig dock från den analyserade mediediskursen, då mobbning i skolan både 

konstrueras som ett spel om makt eleverna emellan men också som någonting som 

verksamma i skolan på olika sätt kan vara inblandade i. Utifrån den analyserade 
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mediediskursen drar vi således slutsatsen att skolan i själva verket konstrueras som ett slags 

socialt sammanhang eller en miljö som spelar en roll gällande förekomst av mobbning.

Nämnas bör dock också att ett fåtal artiklar – trots den ovan beskrivna dominerande 

konstruktionen av de verksamma i skolan som några som på ett eller annat sätt framskrivs 

bidra till mobbning – konstruerar lärare som några som aktivt motverkar mobbning och 

kränkande behandling (se t.ex. SvD8).

6.3 Konstruktionen av mobboffret och mobbaren

Enligt Dan Olweus (1991/2008) utmärks den typiska bilden av ett mobbningsoffer av att vara 

mer ängslig, tystlåten, osäker, försiktig och känslig än elever generellt. Olweus menar 

dessutom att mobbning ej beror på yttre avvikelser hos offret utan istället på dennes 

personlighetsdrag. I vår undersökning framträder inslag som tyder på att mobbning i 

mediediskursen konstrueras som något som beror på offrets personlighetsdrag mer än yttre 

avvikelser, men även sådant som motsäger det. I konstruktionen av Det avvikande offret 

skildras hur barn med funktionsnedsättning löper större risk att bli mobbade och ha sämre 

fysisk och psykisk hälsa och, som framkommer under Orsak/verkan förhållanden, anses det 

dessutom att denna barngrupp bör ännu tydligare lyftas fram i skolan för att motverka 

mobbning mot barn med funktionsnedsättning (DN3). Hit kan också artikeln SvD2 knytas an, 

då mobboffret där felaktigt påstods, som konsekvens av en speciallärares Internetläsning, visa 

tecken på en autismdiagnos och därför sända ut fel signaler som gör att hon blir slagen. När 

det efter en utredning kom fram att offret ej visade några tecken på autism menade rektorn att 

offret på grund av kunskapsmässiga orsaker skulle byta skola.

Utifrån ovanstående tolkar vi det som att media konstruerar mobbning som att i vissa fall 

faktiskt bero på avvikelser hos offret eller, som i artikel SvD2, att skolan som resultat av ett 

misslyckat arbete mot mobbning försöker förklara mobbningen genom avvikelser hos offret 

(vilket dock i artikel SvD2 var grundat i felaktiga påståenden).

Att mobbning däremot skulle bero på offrets personlighetsdrag är något som framkommer i 

artikel SvD1, där ett mobboffers beteende beskrivs ha varit orsaken till att denne utsattes för 

kränkande handlingar och således skuldbeläggs för mobbningen. Detta skulle kunna tolkas 

som att offrets beteende har provocerat fram mobbningen och på så sätt även liknas vid 

Olweus (1991/2008) benämning det provocerande offret. Enligt Olweus kännetecknas det 
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provocerande offret av att vara okoncentrerad, orolig och ha ett häftigt humör, medan den 

typiska bilden av ett mobboffer beskrivs bland annat som osäker, ängslig och försiktig. Denna 

beskrivning kan också relateras till det Olweus kallar för det undergivna/passiva offret men 

även till en så kallad hackkyckling (Olweus 1973) som generellt sett har en bättre relation till 

sina föräldrar (än en mobbare/översittare) och upplever sig bli förstådda av dem. I artikeln 

SvD2 beskrivs, som nämnts ovan, att offret av skolan ansågs sända ut signaler som gjorde att 

denne blev slagen. Offret berättar dessutom hur denne varje dag är rädd för att gå till skolan. 

Att skolan skrivs fram med att anse mobbningen bero på en personlig egenskap tillsammans 

med det faktum att offret positioneras som att känna sig ängslig tyder på en likhet med 

Olweus (1991/2008) undergivna/passiva offer. Dock bör nämnas att offrets rädsla inför att gå 

till skolan inte kan ses som någonting egendomligt med tanke på att denne blir utsatt för 

mobbning där. En faktor som vi dessutom finner gemensamt med mobboffret i artikeln SvD2 

och Olweus (1973) benämning hackkyckling är förhållandet mellan offret och föräldrarna, i 

detta fall föräldern; det kan utifrån artikeln dras den tolkningen att offrets och mammans 

relation är stark och nära, eftersom mamman i en rikstäckande tidning försvarat denne och 

dessutom kritiserat dennes skola.  Något som alltså ytterligare förstärker subjektspositionen 

av offret som hackkyckling/undergivet offer.

För att återkoppla till det som av Olweus benämns som det provocerande offret, har vi i vår 

undersökning inte funnit någon tydlig motsvarighet till detta. Dock skulle den konstruktion av 

mobboffret som vi valt att benämna Mobboffret som ger igen, efter lite tolkning, till viss del 

även kunna vara ett provocerande offer. Detta med anledning av att offret ifråga efter tid av 

mobbning våldsamt ger igen på sina mobbare, något som skulle kunna kopplas till att ha ett 

häftigt humör, vilket enligt Olweus är karaktäriserande för ett provocerande offer. Eftersom 

det i denna artikel (DN4) ej ges någon historik eller bakgrundsfakta till den diskuterade 

händelsen (mobboffret ger igen på sina mobbare) vet vi inte huruvida offrets häftiga humör 

och andra av de kännetecken som karaktäriserar det provocerande offret finns och funnits hos 

offret ifråga hela tiden. Lika väl som så kan vara fallet, och offret i sådana fall kan anses vara 

ett provocerande offer, lika väl kan det häftiga humöret vara något som ”blossar upp” hos 

offret i stundens ingivelse, vilket får honom att ge igen. Med andra ord, som tidigare citerat;

”Den som blir slagen kan till slut känna sig så inträngd i ett hörn att den enda vägen ut är att själv ta 
till våld” (DN4).
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Utöver detta och det som ovan tas upp gällande ett mobboffer som eventuellt kan anses 

ha provocerat fram mobbningen, finner vi inga konstruktioner av ett provocerande offer i 

mediediskursen kring fenomenet mobbning. Då det provocerande offret konstrueras är 

det  genom  att  någon  annan  än  denne  själv  tillskriver  denne  dessa  egenskaper.  Det 

undergivna/passiva offret konstrueras däremot i flertalet av de artiklar vi analyserat, både 

genom att andra tillskriver offret ifråga de karakteriserande egenskaperna och att denne 

själv  gör  detta.  Sett  till  det  som  i  mobbningsforskningen  framkommit  gällande 

mobboffers personlighetsdrag är denna typ av mobboffer mer vanlig än det föregående 

(det  provocerande  offret),  vilket  alltså  också  är  fallet  i  den  av  oss  analyserade 

mediediskursen. 

Som tidigare nämnts är konstruktionen av mobbare i de valda artiklarna knapphändig och 

således är det inte helt enkelt att fastställa hur mobbaren positioneras i mediediskursen. 

Det som dock framkommer är att den som utför mobbningen positioneras både som en 

aktiv/direkt mobbare, men även som en passiv eller indirekt mobbare. Direkt mobbning 

utförs  genom direkt  fysiskt  våld  och  verbala  trakasserier  medan  passiv  och  indirekt 

mobbning  däremot  kan  ses  vara  mer  av  en  psykisk  typ  av  mobbning  som  ter  sig 

exempelvis  genom  utfrysning  och  baktal.  Mobbaren  ges  uttryck  för  att  vara  ett 

plågoande, någon som genom direkt mobbning under en längre tid plågar offret (SvD3). 

Dock  finns  också  konstruktioner  av  mobbaren  som  någon  som  är  duktig  på  att 

manipulera (DN1)  både  barn  och  vuxna  i  dennes  omgivning.  Den  manipulerande 

mobbaren kan dessutom ses som en passiv eller  indirekt mobbare som ytligt  sett  kan 

anses tycka synd om och till och med vara kompis med offret, men vars manipulerande 

och/eller indirekta kränkande handlingar av olika slag, såsom utfrysning, alltså resulterat 

i direkt eller indirekt mobbning från andra håll. Detta kan, som tidigare nämnts, liknas 

vid det maktspel Gunilla Björk (1995) forskat kring.

Olweus (1973) är av meningen att en mobbares beteende är relaterat till dennes psykologiska 

personlighetsdrag och att ”översittare” lätt utvisar aggressivt beteende samt har en mer positiv 

inställning till våld, vilket också är någonting som vi kunnat tyda ut i artiklarna. I ett antal 

artiklar beskrivs mobbarna, som i de flesta artiklarna framskrivs vara ungefär jämnåriga med 

offret, ha använt sig av fysiskt våld, såsom slag, sparkar och stryptag. Det framkommer även 

hur ett offer blivit stucken i ögat med en penna (SvD3).  Olweus menar dessutom att 

översittare inte är ängsliga av sig, i jämförelse med pojkar som varken mobbar eller mobbas. 
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Det vi funnit i mediediskursen kan enligt oss liknas vid Olweus beskrivning av en översittare; 

att kunna använda sig av grov fysiskt våld tyder enligt oss på en positiv attityd till våld och 

dessutom mindre ängslighet, exempelvis gällande konsekvenser som det ovanbeskrivna 

beteendet kan få. Som det framkommer tidigare i texten, är det dock inte enbart jämnåriga 

med offret som skrivs fram som mobbare: även lärare och rektorer kan urskiljas som aktörer 

som, direkt eller indirekt, utför mobbning. Denna konstruktion liknar det som Matilda 

Wiklund (2006) redogör för gällande skuldbeläggning för mobbning på de vuxna i skolan 

vilket kan utifrån vårt analysresultat ses som rimligt. Detta då det i artiklarna beskrivs att det 

inte är ovanligt att skolor och verksamma lärare på ett eller annat sätt skuldbelägger offret för 

mobbning exempelvis genom att förklara mobbningen bero på offrets personlighet eller sätt. 

Nämnas bör också att mobbning i en artikel konstrueras som någonting mödosamt för både de 

inblandade aktörerna (mobbare, offer) och för de i omgivningen som inte är 

inblandade/delaktiga i situationen, och att samtliga inblandade behöver få hjälp för att komma 

ur detta beteendemönster.

6.4 Avslutande diskussion

Utifrån den ovan redogjorda och diskuterade analysen kan vi konstatera att fenomenet 

mobbning i  Dagens Nyheter och  Svenska Dagbladet under åren 2010-2011 (fram till 

november)  konstrueras  som ett  anti-socialt  beteende,  där  mobbningen  många  gånger 

relateras till  konflikter elever emellan men även som en del av barns sociala utveckling 

då  barn  på  bekostnad  av  andra,  svagare  eller  avvikande  barn,  vill  hävda  sig  själva. 

Förutom  undantaget  i  artikel  SvD6,  där  mobbningen  konstrueras  som  en 

engångsföreteelse,  finner  vi  att  konstruerandet  av  mobbningen  liknar  Dan  Olweus 

(1991/2008) definition av mobbning då det i de två tidningarna beskrivs som kränkande 

handlingar som upprepade gånger riktats mot offret. Vidare kan konstruktionen liknas 

vid både det maktspel Gunilla Björk (1995) redogör för, men även vid den tidigare synen 

på mobbning som Gerald Walton (2011) beskriver, där mobbning anses vara en naturlig 

del av barns uppväxt. Att mobbning utgörs av kränkande handlingar - vilka kan ske både 

verbalt,  fysiskt  och  psykiskt  –  är  en  annan  del  av  hur  de  analyserade  medierna 

konstruerar fenomenet,  vilket även detta kan liknas vid den beskrivning av mobbning 

som ges av Olweus (1991/2008). Även här har vi som tidigare skrivit endast funnit ett  

undantag,  och  det  i  artikel DN5.  Bortsett  från  de  två  undantagen  kan  alltså  medias 

konstruktion av fenomenet mobbning i vårt analyserade material sägas vara samstämmig 
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med  den  konstruktion  som  görs  i  och  genom  forskningen.  Gällande  hur  fenomenet 

mobbning  som  sådant  konstrueras  och  blir  till  kan  de  två  olika  diskurserna, 

forskningsdiskursen och mediediskursen, till stor del sägas överlappa varandra. 

Vad  gäller  de  två  mest  utmärkande  aktörerna  (mobbaren  och  mobboffret)  i  en 

mobbningsrelation har vi funnit både likheter och skillnader i hur dessa positioneras i 

mediediskursen  och  forskningsdiskursen.  Vad  gäller  mobboffret  positioneras  denne  i 

mediediskursen i likhet med det som av Olweus benämns med hackkyckling (1973) och 

det passiva/undergivna offret  (1991/2008). Med andra ord ett offer som är orolig, rädd, 

försiktig, visar på icke-aggressivt beteende och ofta har en negativ bild av sig själv och 

sin situation. Vad gäller det som av Olweus (1991/2008) benämns som det provocerande 

offret har vi inte funnit några direkta motsvarigheter till denne, som anses ha ett häftigt 

humör, vara okoncentrerad och allmänt orolig. Dock finns även en positionering av offret 

som provocerande då lärare och andra vuxna i de analyserade artiklarna framskrivs mena 

att det är den mobbades fel att denne blir mobbade. Till exempel som i artikel SvD1, där 

det ges uttryck för att den mobbade eleven råkade ut för mobbningen på grund av sitt 

eget  beteende.  Vilket  beteende  det  rör  sig  om,  och  att  det  skulle  kunna  vara  ett 

provocerande beteende, skrivs ej ut utan är upp till läsaren att tolka om så är fallet eller  

ej. Det kan i detta fall med andra ord eventuellt röra sig om ett provocerande offer, om så 

är fallet blir också upp till läsaren att avgöra. Tydligt i detta och liknande fall blir hur 

läsaren  är  medskapare  till  den  diskurs  som  skrivs  fram.  Desto  mindre  tydlig  och 

förklarande  text,  desto  mer  är  läsaren  enligt  oss  med  och konstruerar  diskursen.  Att 

mobboffret på något sätt är annorlunda och avviker från de övriga eleverna skrivs i flera 

av  artiklarna  fram.  Denna  positionering  av  offret  går  att  jämföra  med  det  Robert 

Thornberg och Sven Knutsen (2010) kommer  fram till  i  sin undersökning. I  nämnda 

undersökning har Thornberg och Knutsen undersökt hur tonåringar förklarar orsaker till 

mobbning i skolan. 42 % av de deltagande menade att mobbningen beror på offret och att 

denne antingen är  just avvikande eller  annorlunda,  eller  att  denne är  irriterande  och 

provocerar fram mobbningen. Vad som däremot konstrueras i mediediskursen, men inte i 

den  redovisade  forskningsdiskursen,  gällande  mobboffret  är  att  denne  många  gånger 

skuldbeläggs (av framförallt de vuxna i skolan) för mobbningen och inte får tillräcklig 

hjälp av skolan, samt att skolan i sig utgör en social miljö som är av vikt då mobbning 

förekommer.  Gällande  skuldbeläggandet  kan  dock  kopplingar  göras  till  den 

undersökning som tidigare hänvisats till (Thornberg & Knutsen 2010), där 42% av de 
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deltagande tonåringarna ansåg mobbningen bero på mobboffret dennes personlighetsdrag 

och/eller bakgrund.

Gällande mobbare  har vi  i  de analyserade  tidningarna,  som tidigare  skrivit,  funnit  få 

framskrivningar av dessa, medan det i bakgrunden gällande forskning kring fenomenet 

mobbning  ges  en  lite  bredare  bild.  Att  mobbaren  konstrueras  som  att  kunna  vara 

aktiv/direkt, passiv eller indirekt framkommer i analysen på ett tydligt sätt, medan det i 

forskningsbakgrunden mer går att knyta an till det som tidigare i detta avsnitt lyfts fram 

gällande  mobbning  som  fysisk,  psykisk  och  verbal.  I  mediediskursen  positioneras 

mobbaren vidare som plågoande och som manipulerande. Gällande den manipulerande 

mobbaren  behöver  denne  som  tidigare  framkommit  inte  vara  den  utåt  sett  synliga 

mobbaren,  utan någon som står bredvid då de kränkande handlingarna utförs och till 

synes  tycker  synd om mobboffret.  Detta kan enligt oss jämföras  med Olweus (1973) 

översittare, vilken beskrivs vara orädd, mindre ängslig och ha en positiv självbild. Detta 

samtidigt  som han/hon  har  en  mer  positiv  inställning  till  våld  än  andra  elever  och 

dessutom lätt utvisar aggressivt beteende. Gällande mobbaren som plågoande kan denne 

enligt  oss  till  viss  del  liknas  vid  det  Stuart  Twemlow  (2000)  definierar  som  den 

sadistiska mobbaren. Den sadistiska mobbaren är enligt Twemlow någon som är orädd 

för disciplinering, impulsiv och saknar empati, drag som enligt oss även kan passa in på 

mobbaren som plågoande. Twemlow redogör även för två andra typer av mobbare – den 

deprimerade mobbaren som lider av låg självkänsla,  gnäller och har ett  provocerande 

beteende,  och  den  agiterade  mobbaren  som är  ängslig,  har  koncentrationssvårigheter 

och/eller  diagnos  (såsom  ADD  eller  ADHD),  saknar  empati  och  kräver  mycket 

uppmärksamhet. Med bakgrund av detta menar vi att det är rimligt att hävda att dessa 

typer  av mobbare ej  konstrueras i  den analyserade  mediediskursen.  Något annat  som 

osynliggörs gällande mobbaren är huruvida skulden för mobbningen läggs på denne. Vi 

har vid vår analys inte funnit något exempel alls på att skulden för mobbningen i någon 

av  artiklarna  tillskrivs mobbaren.  Enligt  den  tidigare  refererade  undersökningen  av 

Thornberg och Knutsen  (2010) anser  dock 69 % av de i  undersökningen deltagande 

tonåringarna att mobbningen beror på mobbaren och dennes personlighetsdrag och/eller 

bakgrund.

Medias osynliggörande av mobbaren och dennes del i mobbningsrelationen kan anses 

problematiskt. Mobbaren blir näst intill någon/något som finns långt bort och som inte 
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riktigt  är  verklig,  något  som gör  att  dennes  del  i  det  hela  och vikten  av  att  sätta  in 

åtgärder gentemot denne också osynliggörs och således förminskas/tillskrivs mindre vikt. 

Det finns enligt oss en risk i att de människor som delar medias diskurs eventuellt kan 

vara/bli  av  den  uppfattningen  att  mobbaren/na  tillskrivs  mindre  ansvar  och  vikt  i 

mobbningsproblematiken.  Att  åtgärder  enbart  riktas  mot  den mobbade  skulle  kanske 

enligt dessa människor ses som den enda utvägen, trots att det bidrar till att den mobbade 

känner sig än mer kränkt. Detta med anledning av att mediediskursen ej skriver fram 

mobbaren  och dennes  ansvar  och ej  heller  några exempel  på då åtgärder  riktats  mot 

denne.

Medias  konstruktion  av  de  verksamma  i  skolan  och  deras  del  i  mobbningen  och 

antimobbningsarbetet är ytterligare något som kan ses som problematiskt. Som tidigare 

tagits upp är de analyserade mediernas dominerande positionering av de verksamma i 

skolan  några  som  ej  lyckas  i  arbetet  och  som  bidrar  till  eller  till  och  med  utför 

mobbningen. Vilket enligt oss kan skapa ett glapp mellan de verksamma i skolan och till 

exempel  föräldrar  som  tillägnat  sig  sina  kunskaper  gällande  mobbning  via 

mediediskursen. Än värre kan det från föräldrarnas sida skapas en misstro till skolan och 

dess personal i arbetet mot mobbning, något som enligt oss kan bidra till ett försämrat 

antimobbningsarbete då vi är av uppfattningen att ett samarbete mellan hem och skola så 

gott som alltid är gynnsamt. Omvänt bör också nämnas att lärare eller andra individer 

som  är  bärare  av  den  diskurs  gällande  fenomenet  mobbning  som  konstrueras  inom 

forskningen,  kan  tänkas  ha  förutfattade  meningar  gentemot  de  individer  som fått  sin 

kunskap gällande fenomenet via mediediskursen. Dessa lärare kan likväl dem skapa ett 

glapp till föräldrarna och ej vilja ha deras hjälp i arbetet mot mobbning.

Att  några  positioneringar  av  mobboffer  framträder  mer  än  andra  och  att  några 

osynliggörs  kan  även  det  anses  problematiskt.  Framförallt  med  anledning  av  att  de 

mobboffer  som  i  mediediskursen  osynliggörs  eventuellt  kan  komma  att  ”missas”  i 

skolan. Enligt oss finns risken att det som i media konstrueras som mobbning och de 

positioneringar som görs av de olika aktörerna ses som den enda sanningen, och att det 

som där osynliggörs således ”inte finns”. Risken är att vissa former av mobbning aldrig 

uppmärksammas och att visa typer av offer och mobbare inte heller gör det, just för att 

dessa i medierna inte tillskrivits positionen mobbare eller offer. 
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*

Mobbningsforskningen och de medier som vi studerat utgör två diskurser som på ganska 

många punkter överlappar varandra gällande konstruktionen av fenomenet mobbning och 

dess aktörer. I mediediskursen konstrueras fenomenet mobbning och dess aktörer dock 

till viss del annorlunda än i forskningsdiskursen, vilket medför att dessa diskurser också 

ibland kommer i konflikt med varandra. Media och forskning producerar alltså delvis 

olika diskurser om samma fenomen. Intressant gällande detta är att de båda diskurserna 

är  verksamma inom skolan.  Elever,  föräldrar,  lärare  och annan skolpersonal  kommer 

alltså med stor sannolikhet i kontakt med de båda diskurserna. Enligt oss är det av denna 

anledning viktigt att bedriva studier liknande den vi gjort, för att i någon mån komma åt 

vilka  likheter,  men  framförallt  vilka  skillnader,  som kan  finnas  de  båda  diskurserna 

emellan. Bedriver skolans personal antimobbningsarbete utifrån det som konstrueras i än 

den  ena,  än  den  andra,  diskursen?  Har  föräldrar  och  elever  tillägnat  sig  och  varit 

medskapare  till  samma  diskurs  som  skolpersonalen,  eller  den  andra?  Hur  kan  de 

konflikter som kan uppstå diskurserna emellan te sig? Detta är frågor vi i vår studie ej 

avser att besvara, men det är trots allt intressant att reflektera kring dem.    
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7. Avslutning
Detta avslutande kapitel innefattar en redogörelse för de slutsatser vi dragit utifrån vår 

studie och en sammanfattning av resultatet.  Därefter följer kritiska reflektioner av det 

tillvägagångssätt och den teori som vi i vår studie tagit avstamp i och vad dessa får för 

konsekvenser för det framkomna resultatet. Slutligen ges förslag på vidare forskning.

7.1 Slutsatser

Fenomenet mobbning konstrueras i mediediskursen som ett problem i skolorna. Skolornas 

ansvar att aktivt motverka mobbning beskrivs som misslyckat, vilket enligt medias 

konstruktion utmynnar i att elever blir direkt eller indirekt mobbade både av sina medelever 

och i vissa fall även av sina lärare. Det beskrivs hur mobbning är ett anti-socialt beteende, 

men även som ett socialt spel som är en naturlig del av barns utveckling. Lärare framskrivs ej 

förstå komplexiteten kring detta beteende eller ursprunget till det sociala spelet, vilket också 

skrivs fram som att vara en av orsakerna till antimobbningsprogrammens ineffektivitet.

Mobboffret konstrueras som en ängslig person, någon som ofta av skolan blir skuldbelagd för 

mobbningen. Skuldbeläggningen framskrivs te sig genom exempelvis åtgärder som riktas mot 

den mobbade och att skolan anser mobbningen bero på avvikelser av ett eller annat slag hos 

offret, exempelvis dennes sätt att bete sig och personlighetsdrag. Mobbaren skrivs det ej fram 

lika rikligt med information om, i jämförelse med offret och skolan. Dock konstrueras, som 

nämnt ovan, mobbaren som att utmärkas av ett anti-socialt och manipulerande sätt, vilket 

uppvisar ett beteende som är kränkande både på ett fysiskt och psykiskt sätt, såsom våld och 

verbala kränkningar. 

Att både likheter och skillnader mellan den mediediskurs vi undersökt och den 

forskningsbakgrund som vi tidigare i uppsatsen gett finns, är tydligt. Dessa diskurser består 

till viss del av samma konstruktioner vilket vi dock inte anser kunna leda till någon sorts 

problematik så länge konstruktionerna av dessa diskurser kan ställas i relation till varandra 

och på så sätt tillsammans bidra till att skapa en bredare bild av fenomenet mobbning. Med 

detta sagt skapas det dock i diskurserna några få men betydelsefulla olikheter som kan 

utmynna i en problematik, framförallt på grund av det mediediskursen konstruerar gällande 

skolan och dess personal som några som misslyckas med och ibland t.o.m. förvärrar 

mobbningen av elever. Positioneringen av dessa aktörer blir således allt annat än 
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förtroendeingivande, vilket vi anser vara värt att tänka på när vi kommer ut som pedagoger 

och möjligen möter föräldrar som påverkats av mediediskursen och således kanske inte har så 

stor förtroende för skolans arbete mot mobbning. 

7.2 Kritiska reflektioner och eftertankar

Vi har i denna kvalitativa studie tagit avstamp i en diskursanalys och där framförallt 

inspirerats av den kritiska diskursanalysen. Då vi avsåg undersöka hur det talas om fenomenet 

mobbning och dess aktörer i media, samt lyfta fram föreställningar som tas för givna och/eller 

osynliggörs ansåg vi diskursanalysen vara den mest lämpade metoden för oss. Under arbetets 

gång, och särskilt efter den avslutade analysprocessen, har vi konstaterat att den valda 

metoden fullgjort sitt syfte. Vi har dessutom använt oss av en forskningsbakgrund kring 

fenomenet mobbning och anser att denna resurs varit användbar, då den lagt en grund till att 

vi på ett mångfacetterat och kritiskt sätt kunnat läsa och analysera de utvalda artiklarna. Detta 

har gjort att vi fått fram en mer fördjupad bild av hur mobbning konstrueras i media. 

Då vi valt att använda oss av ett samtidsfokus och således har valt ut artiklar från åren 2010-

2011 vill vi än en gång poängtera att de konstruktioner vi funnit under just denna period och i 

dessa tidningar inte är något som vi tar för givet går att finna under andra tidsperioder och i 

andra tidningar. Samtidigt anser vi att de resultat som framkommer säger något om hur 

mobbning konstrueras och omtalas i dagens samhälle och således kan påverka de föräldrar, 

och deras syn på mobbning, som vi kommer att möta i skolans värld. Med andra ord är vi 

medvetna om att resultaten ej är generaliserbara, men att de likväl också kan vara giltiga även 

för några andra medier och under en annan tidsperiod. Även om resultaten inte skulle gå att 

finna vid analys av andra medier säger de som sagt något om hur fenomenet mobbning 

konstrueras i några medier under en viss tidsperiod. Som tidigare framkommit har det inom 

den tidigare medieforskningen rådigt brist på forskning gällande media och dess relation till 

olika utbildnings- och skolfrågor, och det är där vi önskat fylla en kunskapslucka. Vi menar 

att vår undersöknings resultat ger ett exempel på hur media konstruerar fenomenet mobbning, 

och även om resultaten endast är giltiga i de undersökta dagstidningarna ger det en bild av 

mediediskursens konstruktion av fenomenet.

Något vi i efterhand har funderat kring är huruvida undersökningens resultat blivit annorlunda 

om vi valt att använda oss av andra analysfrågor än de som nu använts. Om frågorna varit 

annorlunda hade vi då funnit andra subjektspositioneringar och konstruktioner av och kring de 
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ovan redogjorda aktörerna eller hade några av de vi nu funnit ej blivit synliga? Enligt oss hade 

antagligen inga större skillnader gällande detta uppenbarats, men visst finns risken att något 

av de vi nu funnit ej hade uppmärksammats och något annat gjort det istället. Vidare har vi 

funderat kring skillnader i resultatet om vi blivit inspirerade av en annan inriktning inom 

diskursanalys än kritisk diskursanalys (vilket kan kopplas till det ovan skrivna gällande 

analysfrågorna). Även om möjligheten finns för ett skiljande resultat anser vi dock ändå ha 

valt den lämpligaste inriktningen för studien, då media kan ses som en slags social praktik 

som påverkar och bidrar till skapandet av olika sanningar och verkligheter – i denna studie om 

mobbning – och kräver således enligt oss en mer kritisk ingång gällande analys.

7.3 Förslag på vidare forskning

Gällande vidare forskning vore det enligt oss, med hänvisning till det ovan framkomna, 

gynnsamt att bedriva liknande undersökningar men på andra medier och/eller under andra 

tidsperioder. Detta för att på så sätt bidra till en ännu bredare bild av hur fenomenet mobbning 

konstrueras i och av mediediskursen.

Ett annat förslag är att forska kring den andra del som vi i vår undersökning hade velat få 

med, men blev tvungna att välja bort på grund av tidsbrist, nämligen verksamma lärares syn 

på, tankar kring och arbete mot mobbning. Att genom intervjuer med ett antal verksamma 

lärare komma åt detta för att sedan jämföra det med vad som skrivs fram och konstrueras i 

mediediskursen, skulle enligt oss vara verkligt gynnsamt för att se vad som kan hända i mötet 

de olika diskurserna emellan. Vare sig det förekommer flest likheter eller flest skillnader kan 

resultaten ses som en ingång till hur ett positivt arbete mellan de olika diskurserna, och 

således eventuellt också mellan lärare och föräldrar, kan uppnås.
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Källmaterial
Artiklar märkta med * finns citerade eller refererade i uppsatsen.

Beteckning Datum Artikelns rubrik

DN1* 110404 ”Mobbning handlar om maktspel…” 

DN2* 110404 Ge igen eller anmäla? 

DN3* 110711 Funktionshindrade barn mobbas oftare 

DN4* 110404 ”Att hämnas leder bara till mer våld” 

DN5* 110819 Många känner obehag inför skolstart 

DN6* 110128 Anmäld mobbning fördubblad 

DN7 110128 ”Skönt att säga ifrån när någon mår… 

DN8* 110128 Kritisk mobbningsrapport välkomnas 

DN9* 110326 Casey Heynes slog tillbaka mot sina… 

DN10 100820 Vägrade klä sig som hora – mobbades 

DN11 110129 Måns mobbades – tog sitt liv 

DN12 101118 Skolpojke ersätts för diskriminering 

DN13*   111014 Pojke stängdes in i låda på skolan 

DN14 100915 Måns pappa startade en fond på nätet 

DN15* 100614 Yasmine mobbades under hela sin… 

DN16 110512 BEO vill skärpa lagen mot mobbning 

SvD1* 110816 Mobbad elev får skulden  

SvD2*                 110816                          ”Hennes sätt gör att hon blir slagen” 

SvD3* 100520 Kommunen stoppade inte mobbning 

SvD4* 110325 ”Skolan kunde ha brytt sig lite mer” 

SvD5* 110128 Program mot mobbning sågas      SvD6* 

101022 Filmade när elev försökte hänga sig 

SvD7* 110818 Lärarna gör mobbningen värre 

SvD8* 110820 Att skuldbelägga alla lärare minskar… 

SvD9* 110708 Allt fler anmäler sin skola  

SvD10* 100325 Fakta: Skolorna och mobbningen 

SvD11* 110819 Rätt metoder kan stoppa mobbning 

SvD12* 110129 Program mot mobbning döms ut 

SvD13* 111103 160 000 kronor krävs för mobbad elev 
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SvD14* 110817 Lärarna gav inget stöd  

SvD15* 110819 De vuxna väljer att titta bort 

SvD16* 110817 De mobbade tvingas flytta 
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