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6This paper is about the communication of bullying, and its aim is to shift the 

focus from the individual’s problem to the collective mind. 

Scientists have concluded that bullying is the result of a group behaviour, 
where the individual aims to be a part of the group, or control its peers. 
Despite this, it is mainly the image of the individual that is communicated as 
a representation of the subject. This leads to the people that aren’t directly 
involved with the subject to become distansed and uninterested in any real 
change. This project has taken inspiration from the people rights movements, 
where the individual problem (alcoholism, unemployment, etcetera) became 
a problem of society. What would happen if bullying became as urgent? 

With illustration as a tool, the project aims to involve and engage the audien-
ce at Konstfack Spring Degree Exhibition 2016 towards a larger movement 
that is anti-bullying. 

This paper will first deal with the topic of bullying, and then move towards 
how bullying is presented and communicated, and then end up with an ar-
tistic piece that aims to change the traditional way of speaking of bullying.  

Keywords: 
bullying, norms, communication, collective, responsibility, illustration, 
activism.
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Hur fungerar illustration för att 
väcka och driva en social fråga?

Förord
Mobbning är ett ämne som ständigt närvarar i våra liv, ett fenomen som 
söndrar och förstör och som skördar offer. Vi alla vet att mobbning är de-
struktivt, men ändå tillåter vi oss själva plåga varandra för att rädda vår 
egna status. Det här examensarbetet strävar efter att mobilisera oss, om att 
uppmuntra oss att aktivera oss tillsammans mot mobbning. Kan vi skapa en 
mobbningsfri värld? Kan vi tillsammans skapa en lösning?

Sammanfattning
Det här kandidatprojektet går ut på att undersöka om man genom illustration 
kan korrigera verkligheten och uppmana till förändring. Det handlar om en 
strävan till att kommunicera forskning i ett konstnärligt medium, och bygga 
en bro mellan kommunikation och vetenskap. Det valda ämnet är mobbning, 
ett högaktuellt socialt fenomen som söndrar och traumatiserar en stor del av 
befolkningen. En del av kandidatprojektet är grundad i denna uppsats, där 
teori och slutsats redovisas, en annan del är den konstnärliga gestaltningen 
som också kommer dokumenteras i den här uppsatsen.

Nyckelord: 
mobbning, normer, kommunikation, kollektiv, ansvar, illustration, aktivism
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1.1. Bakgrund & Syfte

»Mobbning slutar aldrig vara aktuellt. Det är som om alla glömmer bort det, eller 
tystar ned det. Kvar står vi överlevare. Vi är flyktingar. Vi har kanske inte flytt ett 
land, men vi har flytt våra hemstäder, våra skolor och våra jobb. Vi har fått stå 
ut med psykologisk krigföring där det har varit alla mot en. Vi har blivit övergivna 
av vuxna, och av folk vi borde få lita på. Vår barndom har tagits ifrån oss. Vår till-
hörighet har skurits av. Våra identiteter är värdelösa. Våra rättigheter är kränkta. 
Vi som överlever mobbning, vi som fått växa upp med att få veta att vi inte hör hit, 
vi som är fula, feta, korkade, konstiga. Vi som har lärt oss att vi alltid har fel, att vi 
alltid gör fel, att vi alltid är hatade. Vad händer med oss? Vi överlever. Att överleva 
betyder att vi härdar ut och existerar, att vi tar plats, att vi vågar det, efter en så 
lång tid. Men det är inte utan en ständig kamp, en ständig oro. Får jag vara här? 
Är du min vän? Tycker du verkligen egentligen om mig? Skrattar du åt mig bakom 
min rygg? Är jag en del av det här? Får jag bli det?
Några av oss överlever inte. Några av oss vågar inte finnas, orkar inte finnas, vill 
inte finnas. Några av oss ger upp. Antingen på en gång, eller många år efteråt. 
Några av oss känner sig isolerade och förblir isolerade tills ensamheten gör oss 
oigenkännbara. Tills vi förlorat kriget. Tills de som hatade oss har vunnit.«

Personlig dagboksanteckning 2015 

Varje år så är det 350 000 vuxna som anger sig vara mobbade i arbetslivet  
1, 60 000 barn anges vara mobbade i skolan, mörkertalet är förmodligen 
dubbelt så stor.2 Att tala om mobbning är till stor del stigmatiserat idag, och 
de som en gång varit mobbningsoffer upplever att det är svårt att erkänna 
och prata om att man en gång varit utanför systemet. 

Genom min tid som kandidatstudent på Konstfack så har jag bearbetat äm-
net mobbning tidigare, både i och utanför kurser. Jag har en personlig bak-
grund som mobbningsoffer och har känt ett behov av att få bryta stigmatise-
ringen. Vintern 2015 hade jag därför en utställning som jag kallade för Kärt 
barn har många namn, där jag fick lyfta upp min egna historia och roll som 
offer. Den utställningen blev mitt avstamp till det här kandidatprojektet, då 
jag ville utforska frågan utifrån ett större perspektiv.

Det här kandidatprojektet går ut på att skifta fokusen från individen. Inspira-
tion ligger i hur folkrörelser uppkom under senare hälften av 1800-talet, hur 
frågor som då ansågs som individuella omvandlades till samhällsproblem. 
Projektet går ut på att prova om man kan driva opinion på det sättet idag. 
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Det går ut på att berätta, mobilisera, inspirera, och även då i slutändan för-
hoppningsvis förändra. 

1.2. Frågeställning

Det finns en rad olika frågor som ställdes inför projektet, varav den främsta 
är hur och om man kan med illustration driva opinion och uppmuntra till ak-
tivism. Inom denna frågeställning ryms flera andra frågor, så som hur man 
skiftar individen till det kollektiva, och hur man kan prata om ansvar utan att 
vara fördömande, samt hur man jobbar aktivt med normkritik inom illustra-
tion. 

1.3. Metod & Material

Min valda metod har varit att utifrån research jobba med upplevelse, både 
med text och bild. Researchen gjordes under hösten 2015 och utgår från 
både populärkultur till forskningsmaterial. Researchen har gått ut på att titta 
på hur, och varför mobbning fungerar i vardagen. Det utvalda underlaget be-
handlar både arbetsplatsrelaterad mobbning, och skolrelaterad mobbning, 
detta på grund av flera orsaker. Delvis på grund av att man när pratar om 
mobbning ofta särskiljer mobbning som sker under uppväxt från mobbning 
som sker i vuxenlivet. Delvis för att få en sådan vid uppfattning om ämnet 
som möjligt. Syftet är att se om det finns likheter mellan mobbning i vuxenli-
vet och under uppväxten som kan lyftas upp, för att på så sätt se en struktur.
Vald metodik för researchen är kvalitativ research, på ett induktivt sätt, för 
att utforska, och förklara, mobbning. I denna insamling av kvalitativ resear-
ch ingår empiriska studier, intervjuer, dokumentärer, samt statistik delvis in-
samlad på eget bevåg men också av ideella antimobbnings-organisationen 
Friends. En fördel med kvalitativ research är att man kan samla in mycket 
data och sortera in det i ett mönster. 

Utifrån researchen har jag sedan gått in i min gestaltande fas, där jag i text 
och bild uttryckt mig i en form som har som syfte att väcka engagemang. 
Metoden i min gestaltande fas har varit att jobba direkt, och tredimensionellt. 
Då verket ställs ut på Konstfacks vårutställning har jag därför hela tiden tänkt 
på hur mitt verk ska ta plats, och väcka intresse, i en sådan snårig och trång 
utställningsmiljö. Jag valde också att dela upp mitt verk i två olika delar; 
Verkligheten (så som mobbning är) och Alternativet (kampanjens mål).

1.4. Källkritik

Den forskning som har gjorts om mobbning har varit för den största delen ut-
förd med en statistisk metod, med undersökningar och enkäter som ska fyl-
las i. Det problematiska med detta är att man inte går in på djupet, utan bara 
får ett slags perspektiv att utgå ifrån. Om man utgår från material där man 
bara frågar ett barn en gång om mobbning, riskerar man att barnet är starkt 
påverkat av sin omgivning och situation, och man förlorar det övergripande 
sammanhanget. Därför finns det ett problem när man samlar forskning om 
den nuvarande situationen, där personen kanske inte är medveten om vad 
som händer med den just nu, helt enkelt eftersom de inte har funderat på 
saken. Å andra sidan är det också problematiskt när det kommer till vittnes-
mål, eller när det kommer till icke-vetenskapliga källor som kan ha bakomlig-
gande orsaker till sina uttalanden. Intervjuobjekt som fortfarande är i trauma 
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talar fortfarande i affekt, och bara med deras perspektiv. 

Vidare finns också risken med att andra inte utövat källkritik, att dokumentä-
rer exempelvis tagit upp saker i affekt, men missat/ignorerat ett större per-
spektiv. Många av valda källor har förvisso utfört kvalitativ research, men det 
har också varit svårt att utröna om upphovsmännen varit partiska i sin bevis-
föring och argumentation. Det finns också ett problem med samtidigheten i 
just vittnesmålen, det vill säga att när man talar om mobbning så talar man 
om det nästan uteslutande i dåtid. Det kan göra vittnesmålet oanvändbart 
i de fall då man i efterhand tolkat in saker utefter andra erfarenheter. Svår-
igheten med att forska på, och dokumentera, mobbning i realtid gör att det 
finns risk för vinklingar i materialet. 

Ett annat problem är hur tidigare forskning har påverkat. Flera forskare un-
der 70-talet har i deras forskning om mobbning i ungdomen utgått från en 
specifik grupp, tonårspojkar i Norden, och sedan har de applicerat denna 
grupps beteenden på resten av samhället. Denna forskning har sedan i sin 
tur använts som grund för vidare forskning inom området. Detta kritiseras 
idag av forskare, men det saknas helt enkelt forskning på andra grupper, och 
under en längre tid. 

1.5. Disposition

Bakomliggande forskning har samlats i ett appendix. Uppsatsen kommer 
att gå direkt in på att kort diskutera kommunikationen kring mobbning, för 
att sedan formulera en slutsats som sedan prövas i den konstnärliga ge-
staltningen. Min konstnärliga process kommer sedan att redogöras för, och 
sedan har min konstnärliga gestaltning ha testats på publik under Konst-
facks vårutställning 2016. Sedan kommer feedbacken och kritiken från både 
besökare och extern kritiker att redovisas i uppsatsen. Det är först efter att 
vårutställningen är färdig som ett resultat kan diskuteras.

1.6. Målsättning

Målet är att genom illustration framföra en önskan om aktivism, en folkrörel-
se, mot en fråga. Målet är att fånga besökarens intresse, och känslor, och 
göra något konstruktivt utav det. En person kan inte lösa problemet, men en 
person kan sätta det i rullning och skapa förutsättningar för ett gemensamt 
arbete. Det är viktigt att poängtera att det här projektet är ett konstnärligt 
projekt, inte en samhällsvetenskaplig handlingsplan. Där måste finnas plats 
för en öppenhet, en känslomässig sida och ett tankeväckande snarare än 
instruktioner.

1 Aftonbladet (2010) Att bli utesluten ur samtalen är första steget mot mobbning 
2  Friends (2015) Om mobbning 
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kändisar eller privatpersoner som talar om deras upplevelser i dåtid, som 
överlevare eller som latenta offer. Kanske det är så för att människor som 
utsätts för mobbning inte vågar, eller förmår, att prata om deras upplevelser 
under tiden de utsätts. 

Kritikern Anders Johansson skrev i sin recension till filmen Återträffen (Anna 
Odell, 2014) om problematiken kring att porträttera mobbningen i dåtiden. 
Johansson menar på att för mycket fokus ligger i individen, både som offer 
och som lösning till problemet. 

»Så sett är Återträffen ett utmärkt exempel på den terapiideologi sociologen Eva 
Illouz beskriver i Saving the modern soul (University of California press, 2008). 
Enligt denna ideologi – som saluförs i ett otal självhjälpsböcker – är vi alla offer 
för det förflutna, samtidigt som vi är fria att förverkliga oss själva genom att skriva 
våra egna framgångssagor. Det är en lögnaktig ideologi, inte bara för att den är 
så individfixerad, utan också för att den, tvärtemot vad den utger sig för, skapar 
evigt passiva offer snarare än helade aktiva vinnare: den berättelse vi alla måste 
skapa har inget slut, och det vi sägs lida under kan vi aldrig frigöra oss från efter-
som det placeras i det förflutna.« 3 

Det Johansson också beskriver är just individfixeringen, som är vanlig i kom-
munikationen kring mobbning. Flertalet forskare drar slutsatsen att mobb-
ning är ett strukturellt problem, med gruppbeteendet i fokus. På både arbets-
platser och skolor sållas individer ut och blir förtryckta av gruppen, delvis på 
grund för att de inte är normativa men delvis på grund av en oro inom grup-
pen.4 Trots detta är det bilden av individen som är det man kommunicerar ut 
i media, där man använder individen som ansiktet utåt för mobbning. Det vill 
säga: det är individen som blir mobbad och det är individen som mobbar, vil-
ket i sin tur leder till en bild av mobbning som ett individuellt problem istället 
för ett samhälleligt. 

Denna individualisering kritiseras starkt av bland annat Friends, som menar 
på att den individuella synen sätter käppar i hjulet för antimobbnings-arbete. 
I sin årliga rapport beskriver de att utifrån deras erfarenhet så lägger skolor-
na för mycket fokus på individens perspektiv istället för att hitta förklaringar 
till hur en situation har skett.5 

Detta kan bero på att det tidigare har varit fokus på just individen. Björn 
Johansson och Erik Flygare från Örebro Universitet skrev om att fokusera 
på individens personliga egenskaper, där de menar att man traditionellt sett 
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Bildkällor:
Aftonbladet 15/10 2015
SVT 15/12 2015
Friends 2015
Atonbladet 12/12 2012
Sveriges Radio 5/10 2015
Aftonbladet 4/7 2010
Metro 17/6 2016
stoppamobbningen 4/2013
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associerat mobbning med ensamma individer och att orsaken till mobbning 
gått att finna hos dessa individuella offer. Johansson och Flygare menar 
på att detta individperspektiv och individualisering av problemet enbart har 
möjliggjort att peka ut, och placera, studenter i kategorier så som ‘offer’ eller 
‘förövare’ men att denna kategorisering inte ger någon som helst nyans till 
problematiken kring mobbning.6 

Forskaren Heinz Leymann tittade på hur arbetsplatsrelaterad mobbning ter 
sig, och noterade att den generella uppfattningen var att det är den mobba-
de som är den jobbiga, och att orsaken till att de blev offer var på grund av 
deras personlighet.7 Leymann jämförde den här åsikten med den allmänna 
åsikten under 1950-talets arbetsplatsmiljö, där arbetsgivaren gav arbetsta-
garen skulden till olyckorna på jobbet. En avhuggen tumme var på grund av 
att individen i fråga var klumpig, inte på grund av säkerhetsrisker. Leymann 
resonerade att den här uppfattningen från 1950-talet är en utdaterat upp-
fattning som inte många skulle hålla med om idag. Leymann menade på 
att mobbning bara kan förklaras genom arbetsplatsens olika faktorer, och 
absolut inte med personligheten hos offren.8 

Detta backas upp av andra forskare som tittat både i skolmiljön och på ar-
betsplatser, där man konstaterat att det är i lägen som oro, förändringar och 
i en destruktiv maktstruktur som mobbning förekommer.9

Vidare vittnar forskningen om att mobbningen inte bara beror på en enda 
faktor, utan att det är en kombination av flera komplexa faktorer som i sam-
spel resulterar i mobbning som den destruktiva åtgärden.10 På så sätt påmin-
ner mobbningsfrågan om hållbarhetsfrågan, där man formulerar liknande 
problem. Socialpsykologen Harald Welzer skrev såhär i artikeln Vårt största 
moraliska dilemma; 

»Eftersom orsakssammanhanget är så utdraget, eftersom komplexiteten är så 
stor, eftersom det utgör ett globalt och inte ett lokalt problem, eftersom det är så 
fullkomligt osinnligt – just därför förskjuts vår uppmärksamhet så starkt till detta 
problem för hela mänskligheten. Budskapet är: Det är illa – vi gör vårt bästa, 
men tyvärr finns det inget att göra. Psykoanalytiskt kunde man tala om en ”för-
skjutning”: man har ett problem som vore mycket obehagligt att ta itu med, och 
koncentrerar sig därför hellre på ett annat. Klimatförändringen utgör alltså det 
fullkomligt olösliga problemet, och kring det kristalliseras under stort ståhej farhå-
gor, forskningsansträngningar och politiska överslagshandlingar.[...] Eftersom det 
rör sig om en social praxis kan den bara ersättas av en annan social praxis.«11

Ordet ‘klimatförändring’ kan lätt bytas ut till mobbning, och så skulle proble-
matiken vara likadan. 
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Så hur löser man mobbning? Friends resonerar att man behöver kommu-
nicera mer kring frågan, och att förändra normer. På arbetsplatsen talas 
det om att göra ansvaret tydligt, och att förändra situationer som kan tillåta 
mobbning, det vill säga att kommunikationen även där är öppen.12

Robert Thornberg, professor i pedagogik, kommenterar kommunikationen 
kring mobbningen, och sin egen roll, såhär;

»[det är] viktigt att hjälpa barnet att förstå att de är en del av det, om de bevittnar 
mobbning, att de behöver diskutera det och fråga dem själva ‘Vilken roll har jag, 
och vad för betydelse innebär mitt agerande?« 13

Christina Salmivalli, professor i psykologi, resonerar såhär;
»Mobbning verkar vara universell, men det betyder inte att det är oundvikligt. Det 
handlar inte egentligen om att förändra attityd, eftersom elever redan har en atti-
tyd mot mobbning. Det viktiga är att öva på din attityd. Det är helt upp till gruppen 
att bestämma att ‘vi vill göra en skillnad’ och ‘vi tolererar inte det här’. Vi är en del 
av problemet, men vi kan också vara en del av lösningen.«14

Om man följer Salmivallis och Thornvells logik så ligger fokusen i att utbilda, 
och sedan praktisera, den rätta attityden, genom att organisera individer till 
en grupp som är öppen och flexibel. 
Mycket av detta görs redan genom oberoende organisationer som Friends 
och Rädda Barnen, där de för en nationell strävan fast ur barnens perspek-
tiv. Mycket av samtalen kring mobbning förs också via mediala kanaler, men 
genom dessa kanaler har fokus fastnat på individen. Frågan är då hur man 
kan göra frågan till en allomfattande fråga som gör att människor behandlar 
den som sin egen, utan att exploatera offret.

Slutsatsen är att man behöver göra mer kampanjer om mobbning, med syfte 
att informera och inspirera till en förändring. Det behövs också, som Thorn-
berg poängterar, att de som upplever kampanjen får ställa sig frågan ”Vilken 
roll har jag”, och att de erkänner att problematiken också rör dem, oavsett 
tidigare erfarenhet.

3  Johansson, Aftonbladet, (2014)
4  Appendix, Varför upppstår mobbning på arbetsplatsen?
5 Friendsrapporten (2015)
6 Johansson, Björn & Flygare, Erik (2015), Skolverket 
7 Leymann (1986:16-17)
8 Ibid
9 Appendix, Varför uppstår mobbning på arbetsplatsen
10 Appendix, Varför uppstår mobbning på arbetsplatsen
11 Welzer, Harald (2013), ”Vårt största moraliska dilemma”, Dagens Nyheter, http://www.
dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/vart-storsta-moraliska-dilemma/, översatt av Jim Jakobsson
12 Friends.se, (2015)
13  UR (2015) ”Vilken roll tar ditt barn vid mobbning”, http://urplay.se/Produkter/190576-Det-
handlar-om-oss-Vilken-roll-tar-ditt-barn-vid-mobbning 
14 UR (2015) ”Det handlar om dig, Jag är en mobbare”
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Syftet med den konstnärliga gestaltningen är att utifrån analysen om mobb-
ning utföra ett visuellt verk som uppmanar till aktivism. Ambitionen är att for-
mulera och ifrågasätta problematiken kring mobbning, för att sedan uppmana 
till problemlösning. Detta genom att få åskådarpubliken att inta en av rollerna 
inom mobbning (passiv åskådare) och få den att uppleva, och erkänna, sin 
del inom mobbningen som social struktur. Det görs genom två olika visuella 
delar; ett som ekar verkligheten och ett som erbjuder alternativ. 

Jag döpte verket till Vi kan bättre, för att knyta an till den kollektiva uppmaningen. 
Titeln uppmanar till att vi, alltså mänskligheten, kan göra bättre. 

Ända från början har jag jobbat mot vårutställningen som slutdestination. Jag 
har ställt mig själv frågan hur mitt verk tar plats och får rum i en rörig, snårig 
miljö som utställningen är. Jag bestämde mig därför för att gå ifrån min trygghet 
zon, och jobba tredimensionellt istället för med bok eller enbart film. Detta för 
att jag har tidigare år på utställningen fått intrycket att besökaren på utställning-
en har svårt att sätta sig in i böcker då de inte riktigt får ro, förutom om de har 
ett särskilt intresse för ämnesområdet. Jag har upplevt att det är svårt att få 
uppmärksamhet bland konsthantverk och konst, och därför ville jag göra något 
monumentalt och fysiskt. Här var jag inspirerad av illustratören Siri Carléns verk 
Gläntan (2015) som jobbade med tredimensionell och interaktiv illustration inuti 
Konstfacks vårutställnings premisser. Jag ville också utforska hur illustration ter 
sig som tredimensionellt, hur besökaren kan uppleva illustration och vara en del 
av min bildvärld och mitt budskap.
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4.2. Verkligheten

Den första, och största, delen av verket har jag valt att kalla för Verkligheten. 
Detta val gjorde jag på grund utav att denna gestaltning har sitt ursprung ur 
verkliga händelser, som då är vittnesmål från mig själv, vänner och dokumentä-
rer. Verkligheten har som syfte att sätta åskådaren i en upplevelse av mobb-
ning. Jag tänkte att om man själv upplever mobbningen så kan man lättare 
ta till sig problemet. I texten About Looking (1978) beskriver författaren John 
Berger hur man borde läsa av fotografi i relation till minnen, och det är denna 
text som har inspirerat mig till att jobba tredimensionellt;

»Vanligtvis är fotografier använt på ett väldigt linjärt [unilinear] sätt - de används 
för att illustrera ett argument, eller att demonstrera en tanke som går såhär: 

Det är väldigt vanligt att de används tautologiskt så att fotografiet bara upprepar 
vad som sagts i ord. Minnen är inte linjära [unilinear] över huvud taget. Minnen 
fungerar radiellt, det vill säga att det finns en enorm samling av associationer 
som leder till samma händelse. Diagrammet för det ser ut ungefär såhär: 

Om vi vill sätta tillbaka fotografiet i en kontext av upplevelser, sociala erfaren-
heter och sociala minnen, måste vi respektera minnets regler. Vi måste placera 
det fysiska fotografiet så att det fångar upp något av det överraskande slutgiltiga 
i vad som VAR och vad som ÄR. [...] Det finns aldrig bara ett sätt att närma sig 
något som man minns. Minnen är inte som en slutstation vid slutet av en linje. 
Otaliga tillvägagångssätt och stimuli sammanstrålar i, runt det, leder till det. Ord, 
jämförelser, tecken behövs för att skapa en kontext för ett fysiskt fotografi på ett 
jämförbart sätt; det vill säga, de måste märka och lämna öppet olika tolknings-
möjligheter. Ett radiellt system måste bli konstruerat runt fotografiet så att det kan 
bli åskådat på ett sätt som är både personligt, politiskt, ekonomiskt, dramatiskt, 
vardagligt och historiskt.«15

Detta sätt att prata om minnen inspirerade mig mycket när det kom till hur 
jag ville formge Verkligheten. Jag ville att mitt verk inte bara skulle ha ett 
perspektiv, utan ett radiellt system där besökaren på utställningen var fri att 
kunna ta in vad den ville. 

4.3. Alternativet

Alternativet är den andra delen av verket och det har som syfte att samman-
fatta, och behålla, intresset. Alternativet är motsats till Verkligheten. Den ska 
förmedla en kollektiv anda, inspirerat av folkrörelser. 
Då Verkligheten är statisk och fast i utställningen ville jag också att Alternati-
vet istället skulle vara rörligt och flexibelt, som knyter ihop upplevelsen men 
också kan tjäna som ett separat uttalande. Alternativet har inte som syfte 
att erbjuda en lösning på mobbning, utan kommer fokusera på att väcka 
intresse och väcka en medvetenhet om individens ansvar i den kollektiva 
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kontexten. Detta på grund av att ingen konkret, universell lösning finns, men 
också för att verket i sin helhet är ett steg mot en problemlösning.

Då Alternativet ska uppmana till aktivism så blev folkrörelse som fenomen 
och metod min inspirationskälla till den visuella gestaltningen. Historiskt sett 
har Sverige haft flera folkrörelser, främst kända är bland annat nykterhetsrö-
relsen och arbetarrörelsen. Båda av dessa rörelser växte fram under en tid 
där individer for illa av missförhållanden.16

Folkrörelse definieras av nationalencyklopedin såhär: 
»En folkrörelse har sin ursprungliga betydelse av att vara “folk i rörelse” mot vad 
som uppfattas som missförhållanden i samhället eller världen«17

Alltså en kollektiv handling som vill förändra ett större lokalt/globalt problem 
som rör människor. 
Främst i nykterhetsrörelsens fall pratade man om folkhälsa. Folkhälsa be-
skrivs såhär av Nationalencyklopedin;

»folkhälsa, det allmänna hälsotillståndet i en befolkning. Medan ansvaret för indi-
viders hälsa är ett samspel mellan individ och samhälle är folkhälsan i högre grad 
ett ansvar för samhället.«18

Nationalencyklopedin beskriver också skillnaden mellan god och dålig folk-
hälsa; 

»De viktigaste faktorerna bakom god eller dålig folkhälsa är framför allt
1) den allmänna välfärden och hur den fördelas;
2) människors livsstil (kost- och motionsvanor, alkohol, rökning, droger);
3) hälso- och sjukvårdens effektivitet;
4) ärftliga faktorer;
5) miljön.«19

Utifrån definitionen på vad som är folkhälsa, och hur omfattande mobbning 
är, kan man därför dra slutsatsen att mobbning är ett folkhälsoproblem, och 
därför bör det behandlas som ett sådant. 

Jag tittade på hur folkrörelser tidigare kommunicerat, och det har varit via 
flygblad, pins, stormöten, och offentliga demonstrationer. Som formgivare 
och illustratör fastnade jag för det enkla med bild som kommunikation och 
budskapsbärare. Jag tänkte osökt på Folkkampanjen mot Kärnkraft som 
haft en ikonisk symbol som sprids på bland annat tygpåsar, flaggor och på 
pins. Det var just det enkla med att kunna bära aktivismen på sig/ med sig 
som gjorde att jag ville jobba med någon form av souvenir för besökaren på 
utställningen. 
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Den andra tanken jag hade var just hur budskap och kampanjer sprids ge-
nom sociala medier, där jag själv drogs till film som budskapsbärare. Film 
kan spridas på flera olika plattformar, och den tar mindre tid än exempelvis 
en artikel eller en bok. Jag ville också jobba med film som komplement till 
det tredimensionella i Verkligheten. Besökaren tolkar film annorlunda, och 
läser den rörliga bilden annorlunda. Syftet med filmen blir därför delvis att 
stimulera fler sinnen hos besökaren, och därför göra helhetsupplevelsen 
större. Här tänkte jag på hur besökare upplever, och läser in, olika format 
och olika typer av bild. 

Vidare ville jag aktivt jobba med sociala medier som plattform. När man an-
vänder sig av sociala media för att driva opinion krävs ett engagemang. Den 
digitala närvaron är en förankring, och ett arkiv, av Vi kan bättre. Eventuellt 
kan också den förankringen användas vid ett senare skede vid fortsatt arbe-
te om mobbning, eller som en bas för en faktisk rörelse. Det finns möjligheter 
som kan sträcka sig vidare efter vårutställningen. Under namnet #vikanbatt-
re publicerades det under gestaltningens utförande process-bilder. För att 
titeln Vi kan bättre ska vara förståeligt så formulerade jag även en ingress 
som hänvisar till mobbning som fokus;

»Vi kan bättre. Mobbning är ett samhällsproblem. Det rör mig, dig, oss alla. 
Vi kan tillsammans lösa det, och det är dags nu.« 

4.4. Utförande 

4.3.2. Verkligheten

Jag hade i början av projektet en tanke om att utsätta folk för mobbning 
genom att utsätta dem för virtuell mobbning. Den idén skrotades, främst då 
jag saknade teknisk förmåga, men också för att jag inte fann virtuell realitet 
särskilt lockande för mig som illustratör. Jag lekte med ett gäng olika oetiska 
och omöjliga idéer, däribland med idén om att bygga en stor labyrint utanför 
Konstfack som besökare var tvungna att gå igenom, men bestämde mig till 
slut för att göra ett verk som omgav besökaren. Resultatet blev en installa-
tion i form av ett rum. Tanken är att besökaren ska gå in i rummet för att ta 
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del av upplevelsen av mobbning, det vill säga verkligheten. Rummet som 
form är inspirerat av toalettbås. Toaletten är både ett ställe där offret kan låsa 
och stänga in sig och vara ifred från sina plågoandar20, men det förekommer 
också mobbning på toaletter (så som toalettdränkning, våldtäkter m.m.) då 
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toaletter är obevakade. Enligt Friends är den otryggaste platsen på skolan 
just toaletten.21 På så sätt är toaletten som plats både tryggt och osäkert. 
Det finns en till anknytning som är högst personlig, och det är att mitt ök-
namn som mobbad har varit ”Tova Toalett”. 
När jag bestämde mig för att det skulle vara en toalett funderade jag först på 
om jag kunde använda mig av Konstfacks toaletter för att skapa mitt verk. 
Denna idé hade dock flera bristande punkter, varav den största var just hur 
jag skulle få skapa ifred och hur jag kunde rengöra den efteråt. Skiljelin-
jen mellan skadegörelse och installation kändes väldigt tunn i det fallet, och 
istället riktade jag in mig på att jobba med samma toalettkänsla fast ute i 
utställningslokalen. Idén om att ha ett skabbigt, klaustrofobiskt rum mitt i ett 
hav av andras konstverk tilltalade mig mer. Kontrasten mellan att uppleva 
konst och uppleva mobbning kunde göra mitt verk starkare.

Då vårutställningen är trång fick jag skarpa dimensioner att förhålla mig till. 
Av curatorn Uglycute fick jag förhålla mig till måtten 360*360 cm, detta efter 
att min utställningsplats bestämts. Efter lite skissomgångar och diskussioner 
om komposition bestämde jag att rummet skulle bli U-format, där besökaren 
går in i gången som är c:a 1 meter bred. Det gör att besökaren kommer väl-
digt nära verket, och det medverkar till en klaustrofobisk känsla. 
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Av Konstfack fick jag möjligheten att använda spånskivor som har dimen-
sionerna 120*250 cm, på villkor att de sedan kunde återvinnas. På dessa 
skivor ville jag direkt trycka, eller limma på, mina illustrationer. Detta satte 
ramen för hur jag sedan jobbade metodiskt. Jag bestämde mig för att job-
ba med grafiktryck, och med en direkt collageteknik där jag utan att skissa 
klistrade fast illustrationer direkt på spånskivorna. Torrnålstryck valdes som 
tryckmetod, dels på grund av dess svärta och dels på grund av de ristade 
linjernas skörhet. Att skära med nål i plåt och lämna ett avtryck påminner om 
ärrbildning och självskadebeteende, där vassa föremål lämnat avtryck i hud. 
Det finns även en poäng med att använda original direkt på väggarna, då ori-
ginalen i sig är känsliga och unika. Man kan dra liknelsen att varje tryck är en 
mobbningssituation; skör och unik, och att de hanteras ovarsamt. Jag valde 
också torrnålstryck då jag ville jobba mer med det hantverket och utforska 
dess estetik. Jag tänkte också på min tänkta åskådare, alltså besökaren 
på vårutställningen, som troligtvis var ute efter att kolla på konst. Jag lekte 
med tanken på att kunna lura in min målgrupp genom att använda mig av ett 
oväntat material. Jag gillade att få kunna experimentera med varje tryckplåt 
så att varje tryck blev unikt, beroende på hur jag applicerade färgen. Detta 
var en frihet jag inte skulle kunna få på samma sätt genom exempelvis scre-
entryck. Jag valde också torrnål då jag kunde spara mina tryckplåtar, så att 
jag i framtiden skulle kunna trycka mer. 
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Jag startade därför mitt kandidatprojekt med att börja trycka grafiktrycken, 
och det resulterade i cirka 350 stycken unika tryck, med 29 olika motiv, va-
rav ungefär en tredjedel sitter uppe på väggarna. Jag ville att varje tryck 
skulle vara unikt, tanken med att illustrationerna upprepas är att visa på att 
mobbning sker igen och igen, och att även om det är olika individer och olika 
individuella situationer så är det samma typ av beteenden och motivering 
bakomliggande det som sker. 

Illustrationerna är både metaforiska och redogörande. Formen på illustra-
tionerna är olika beroende på motiv, där motivet klippts ut från papper så de 
är fristående. Formerna påminner om medaljonger, och deras beskärning 
är avsiktlig; då illustrationerna ska tolka som fragment. Dessa fragment är 
antingen minnesbilder, drömmar, eller avgränsningar.  I en del illustrationer 
är motivet fokuserat på en människa, antingen som kroppsdel (huvud, hand) 
eller satt i en situation. I andra illustrationer är det djur som attackerar männ-
iskan på olika sätt, en illustration som hänvisar till ordet mobbnings historia; 

»..som använde termen [mobbning] för att beskriva hur aggressivt flockdjur at-
tackerar djur som inte är med i deras flock.«22

Kategorierna är; Ansvar, Aktion och Konsekvens. Ansvar handlar främst om 
ansvarsflykten, att man själv inte vågar/kan ta ansvar, eller att man skyller 
ansvaret på någon annan. Aktion handlar om olika mobbningsrelaterade si-
tuationer, antingen direkta eller indirekta. Konsekvens handlar om olika re-
aktioner på mobbningen, antingen väldigt närliggande eller långt utdragna. 

Aktion - Pumor som ”badar” någon i en toalett, personligt minne.
Konsekvens - Självskadebeteende.
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Denna sida: Ansvar
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Denna sida: Aktion
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Denna sida: Konsekvens 
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Till en början hade jag en tanke om att göra en medaljongtapet, men under 
kompositionsarbetet bestämde jag mig att frångå det helt och istället förlita 
mig på kaos som uttryck. Jag har under tiden på Konstfack insett att jag fö-
redrar att jobba med en metod där jag inte kan skissa, där mina illustrationer 
får en större styrka och äkthet när de är direkta och där jag måste jobba runt 
mina misstag. Därför valde jag att aktivt jobba utan att skissa på vare sig 
motiv eller komposition. 

När jag hade tryckt färdigt började jag jobba med att klistra upp illustrationer-
na i en komposition på spånskivorna. Först ville jag lämna spånskivornas 
naturliga färg som bakgrund, men i samråd med handledare valde jag istället 
att måla med färgen kallad Kalk, som har en grönaktig kulör som ska fånga 
upp det röda i de grafiska trycken. 
På ett sätt jobbade jag i blindo. Jag kunde lägga spånskivorna två och två 
och jobba med komposition, men helhetsintrycket var låst till när jag kunde 
bygga ihop rummet, tätt i anslutning till vårutställningen.
Kompositionen av illustrationerna var medvetet rörig. Då besökaren kom-
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mer nära verket kan den inte ta del av helhetsintrycket av hela väggen, och 
det var också min tanke; rummet i sig ska imitera mängden av känslor och 
upplevelser som uppstår i samband med mobbning. Den är överväldigande, 
just eftersom ämnet mobbning i sig är överväldigande. Att besökaren inne i 
rummet kommer väldigt nära verken var också tanken då det är en metafor 
för hur mobbning är och gestaltas; att man i kommunikationen kommer väl-
digt nära specifika fall, men att helhetsbilden är svår att föreställa sig.

Tidigt i min process ville jag jobba enbart med illustration. Men ju mer jag höll 
på desto mer ropade illustrationerna på att få paras ihop med text. Därför 
bestämde jag mig för att imitera toaletters estetik ytterligare och därför fylla 
väggarna med rött klotter. Klottret bestämde jag skulle utgå från historier, 
mina egna och andras, med verkliga citat, förolämpningar och händelser.  
När alla spånskivorna hade fyllts med illustration så började jag därför skriva 
med en röd POSCA-penna, en akrylpenna som är atypisk för just klotter och 
graffitti. Jag valde färgen röd för att matcha det röda i grafiktrycken, men 
också för att kontrastera mot svärtan i illustrationerna. Jag ville inte att det 
skulle bli för mörkt vilket det riskerade att bli om jag skrivit med svart penna. 
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Vidare är också den röda färgen en stark färg som kräver uppmärksamhet, 
som används annars för att signalera något som är farligt, förbjudet, eller 
viktigt. 

 Texterna är skrivna för hand utan någon 
hiearki, med olika tjocklek på pennorna, di-
rekt på väggarna. 

Ett urval av texterna är följande:
»Jag vet inte vad jag har gjort för fel. Är det 
mitt hår? Min kropp? Min ålder? Är det att jag 
jobbar när de andra tar rast? Är det att jag 
inte håller med när de säger saker som jag 
inte håller med om? Är det för att jag är ny? 
Är det för att jag är tjej? Är det för att jag inte 
lät Emil tafsa på mig på personalfesten? Är 
det för att jag är annorlunda?«

»Din hud, ditt namn, din tro, ditt intresse, din 
identitet, ditt kön, din sexualitet, ditt hår, din 
klädsel, ditt skratt, din kropp, ditt språk, din 
ålder. Gud nåde dig om något av detta är det 
minsta lilla fel.«

»De gjorde mig värdelös.
De viskade till mig “dö”.
De klottrade det i mina anteckningsböcker.
De mailade det till mig på kontoret.
De muttrade det i lunchkön.
De ropade det på skolgården.«

»“Det är ju synd om mobbaren, han har det 
inte så bra hemma, du måste vara förstående 
för det.”«

» Förödmjukad, hånad, kränkt,
Avklädd, straffad,
Våldtagen, utskälld, ignorerad, avvisad,
Misshandlad, skymfad, avstött.«

»Jag borde inte ha fötts.« Bi
ld
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»“Du är inte mobbad, du är bara överkänslig.”«

»Vi är oönskade«

»Det här är ju inte första gången du blivit mobbad, har du reflekterat över om det 
kan vara något du gör fel?«

»Det är något stört med dig, chefen sa det, chefen sa att du fejkar din sjukdom så 
att du slippa få kritik. Mig lurar du inte!«

»Du kan inte lita på någon. Aldrig.«

»Jag tänker på mamma. Hon kommer nog sakna mig, men hon kan skaffa nya 
barn, nya barn som andra barn tycker om. Barn som inte är som jag. Jag gör 
henne en tjänst.«
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För mig är texten och illustrationen likvärdig varandra, de kompletterar och 
fördjupar. Jag ville att besökaren skulle möta rummets väggar, och bli om-
sluten av olika intryck, där den själv får välja det den vill fokusera på, det 
den orkar ta till sig. Varje illustration och varje text är i sig hjärtskärande och 
är tänkt att få besökaren att bli upprörd och få känslor. Att dessa gripande 
illustrationer och texter försvinner i mängden på väggen är också en liknel-
se för hur mobbning som ämne porträtteras. Varje mobbningsoffers öde är 
hjärtskärande, varje ögonblick är dödsallvarliga, men historiskt förringas de-
ras upplevelser och försvinner när de blir till statistik eller argument. 

4.3.3. Alternativet

Jag bestämde mig för att placera filmen inuti rummet, mot utgången.
Väggarna där kommer vara tomma, för att ge andrum åt filmen. Besökaren 
måste därför stanna till och lyssna och ta in filmen, för att sedan gå igenom 
filmen som projiceras. Man kan tolka filmen och dess placering i kuben som 
en utväg, en lösning, för att ta sig ur mobbningen. Jag bestämde mig för att 
jobba med stop motion, utifrån inscannade grafiktryck. Jag ville kombinera 
materialet med det digitala, och göra ett nytt visuellt uttryck. Dessa illustra-
tioner manipuleras genom att sudda ut, eller lägga till och ta ifrån alltefter-
som filmens manus fortskrider. Filmen är gjord i stop motion-teknik, med 
ett narrativ där det är många korta scener som illustrerar manifestet. Det är 
meningen att stämningen i filmen ska gå från hetsig och mörk till en form av 
ljusning. 

Det är manuset till filmen som har varit svårast i hela processen; det har varit 
en svår balansgång att säga allt jag vill säga, på ett bra sätt, och under den 
korta tid som krävs för att besökaren ska orka lyssna igenom.

Manuset till filmen är följande:
»Vi som lever med att veta att vi inte hör hit, att vi är värdelösa, vi som är fula, 
feta, korkade, konstiga. Vi som har lärt oss att vi alltid har fel, att vi alltid gör fel, 
att vi alltid är hatade. Vi är alla, och alla är vi. 
Vi har skapat ett samhälle där individen överlever genom att förtrycka andra. 
Tänk om det var tvärtom. 
Tänk om vi aldrig mer tävlade om att få bekräftelse, eller respekt. 
Tänk om vi skulle sluta vara rädda för det annorlunda och för att inte passa in. 
Tänk om vi slutade stoppa huvudet i sanden och istället  sa “det här är också mitt 
problem”. Tänk om vi umgicks med varandra utan att döma, eller exkludera. 
Tänk om vi hjälptes åt att uppskatta varandra för att vi är så unika. 
Tänk om vi försvarade varandra när det gäller. 
Tänk om vi hanterade våra svagheter med tålamod och kommunikation.
Då skulle ingen behöva bli mobbad. 
Då skulle ingen behöva känna sig tvingad till att passa in. 
Då skulle ingen behöva överväga döden för att man känner sig värdelös.
Det handlar inte om någon annan, det här handlar om oss. Vi är många, och vi är 
olika, och vi tycker och fungerar olika, men alla är vi, och vi är alla. 
Vi kan bättre.«

Texten är tänkt att fungera som ett manifest och en uppmaning där besöka-
ren ska inse sin egen roll, och samtidigt ska den prata om mobbning som ett 
kollektivt problem. 

Manuset läses upp av fyra olika röster, som talar hela manuset i omgångar. 
De olika rösterna har olika dialekter, genus och rytm men rösterna följer 
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samma manus. Idén är att viljan, och budskapet, kommer från fler håll än en, 
att det inte är en röst som talar om förändring utan flera, alltså ett kollektiv av 
”vi”. Besökaren kommer sannolikt att höra 2-3 röster som säger samma sak 
under deras tid inne i rummet. Animationen är klippt för att passa in på de 
olika fyra rytmerna och betoningarna, så att bild och ljud betonas och stärks 
av varandra.

Utöver detta kommer besökaren att få ta emot ett flygblad i A3-storlek när de 
går ut ur kuben. Flygbladet har två sidor; ett av trycken från väggarna och på 
baksidan är manifestet. Det ska tjäna som en påminnelse, och en souvenir, 
från utställningen. 

Flygbladen är ett kvitto på att du är med, och fungerar som en kom-ihåg-
lapp. Först funderade jag på att ha pins, men efter samråd med min hand-
ledare valde jag istället flygblad så att besökare kunde få möjligheten att få 
hem en souvenir av mina grafiska tryck, samtidigt som jag fick möjlighet att 
sprida mitt budskap bättre. Det är också en huvudnickning till just aktivism. 
Jag valde att inte ha med mitt namn på flygbladen då budskapet från mitt 
verk måste stå fritt.

15 Berger, John (1978), Uses of photography for Susan Sontag, About Looking 1978
16 Lundkvist, Sven (1977) Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920
17 Nationalencyklopedin, www.ne.se/folkrorelse
18 Nationalencyklopedin
19  Ibid
20 Dimitriadis Åhfelt, Emilia (2015) ”Kriminalisera mobbning på arbetsplatsen” DN Debatt, 
http://asikt.dn.se/asikt/debatt/kriminalisera-mobbning-pa-arbetsplatsen/ 
21 Friends (2015) http://friends.se/fakta-forskning/om-mobbning/statistik-om-mobbning/ 
22 Frånberg, Gun-Marie; Wrethander, Marie (2011) 
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Bilder denna sida: Flygblad
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Bild denna sida: Stillbilder animation

»Vi har skapat ett samhälle där individen överlever genom att förtrycka andra. 
Tänk om det var tvärtom.«
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Bild denna sida: Stillbilder animation

»Tänk om vi aldrig mer tävlade om att få bekräftelse, eller respekt. 
Tänk om vi skulle sluta vara rädda för det annorlunda och för att inte passa in.«



28

To
va

 J
er

tfe
lt,

 k
an

di
da

tu
pp

sa
ts

 G
ra

fis
k 

D
es

ig
n 

& 
Ill

us
tra

tio
n,

 K
on

st
fa

ck
 2

01
6

Bild denna sida: Stillbilder animation
»Tänk om vi slutade stoppa huvudet i sanden och istället  sa “det här är också 
mitt problem”. Tänk om vi umgicks med varandra utan att döma, eller exkludera. 
Tänk om vi hjälptes åt att uppskatta varandra för att vi är så unika. 
Tänk om vi försvarade varandra när det gäller.«
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Bild denna sida: Stillbilder animation
»Det handlar inte om någon annan, det här handlar om oss. Vi är många, och vi 
är olika, och vi tycker och fungerar olika, men alla är vi, och vi är alla. 
Vi kan bättre.«
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»Tova Jertfelts informationskub med indignerat klotter och teckningar/grafiska blad 
till stöd för de utsatta under klacken på mobbarna hämtar bildidéer och uttryck från 
tecknarna som var talrika för ett knappt tiotal år sedan. Här varken under- eller 
överordnas bilder och text utan sammanhanget skapar sin egen angelägenhet.« 

- Susanna Slöör, Omkonst

»En fysiskt skärrande upplevelse att gå igenom installationen.« 
-Alexandra Falagara 

Under vårutställningen var jag på plats vid mitt verk, delvis för att dela ut 
flygblad men också för att observera besökarna. Då det inte fanns en chans 
att testa min installation innan vårutställningen var jag intresserad av hur 
besökarna förde sig i rummet. 
Jag upptäckte tidigt att trots att många var nyfikna och gick in, så var det inte 
alla som gick hela vägen in för att se filmen. U-svängen krånglade till det, 
och det var en del som uttryckte att de inte vågade eller orkade ta sig hela 
vägen in, men det är också något som jag i efterhand tycker är lite symbo-
liskt. Man måste nästan våga djupdyka in i mörkret, besökaren måste göra 
ett aktivt val att våga ta sig in. Av de som gick hela vägen in var det kanske 
en tiondel som sedan gick ut genom skynket, det jag hade tänkt skulle vara 
utgången. Detta främst på grund av att filmduken nog hängde för långt ned 
så att människor inte vågade, samt det röda skynket. Om det hade varit 
tvådelat hade det kanske gått bättre för folk att ta sig ut. Däremot har jag i 
efterhand funderat på om det är filmen som ska vara det sista intrycket, eller 
om besökaren genom att gå ut genom upplevelsen igen blir påmind om pro-
blematiken genom filmens budskap. Detta är något jag vill ta med mig vida-
re, om jag skulle ställa ut rummet igen. På vårutställningen blev Alternativet 
sekundärt till Verkligheten, vilket inte var min intention.

Jag märkte också att mina flygblad behövde spridas mer än vid mitt verk. 
Därför placerade jag hälften precis vid Konstfacks ingång, vid broschyrerna, 
så att besökare kunde plocka på sig flygbladen där. 

Jag hade konversationer med mina besökare, de som var villiga, och märkte 
att en del var väldigt benägna att koppla verket till mig som person. På ett 
sätt var det ju inte fel, men tyvärr var det tvärtemot min avsikt. Jag tror att det 
har att göra med att de som antagit detta inte tagit del av filmen på samma 
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sätt som av väggarna. Andra besökare kommenterade att de knappt kunde 
gå in, att de inte orkade eller mäktade med. Den största framgången med 
att nå min målgrupp var människor i 40-50årsåldern, varav flera  kommente-
rade att de ville se mitt verk bli en folkrörelse och att den skulle associeras 
med NGO’s. Ett flertal ville också se mitt rum turnera på skolor och på ar-
betsplatser, då med vuxna som målgrupp. 

5.1.2 Gästkritiker och feedback från presentation

Gästkritikern tyckte att jag skulle fortsätta med aktivismen, att jag skulle ta 
verket vidare på något sätt. Under min presentation kom förslag upp att spri-
da filmen till SVT, och att tala med exempelvis Rädda Barnen. 
Jag fick också rådet att fortsätta testa på publik, att mitt rum kunde utveck-
las ytterligare. Man hade samma kritik som mina besökare vad gällde den 
tänkta utgången; att den behövde vara tydligare och tillgängligare utan att 
den skulle störa filmen. Ett förslag som kom upp var att separera filmen från 
resten, kanske genom att ha ett eget rum enbart för filmen. Detta var dock 
omöjligt att ordna under vårutställningens format, men är definitivt något för 
framtida användande. Man gav mig också rådet att formulera kampen ytter-
ligare, och att i nästa steg blanda in fler historier och källor för att peka på 
det strukturella. Vidare lades vikt vid att filmen skulle bevaras, och spridas 
likt flygbladen. Inför min presentation fyllde jag föreläsningssalen med mina 
flygblad, just för att eka folkrörelsen. 
Jag fick också bra omdömen för hur jag jobbat med rumsligheten och upp-
levelsen av mobbning. Jag fick också positivt gehör för verkets titel, för flyg-
bladets text, samt för filmens manus. 
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5.2. Verkets relevans

5.2.1. Normkritik

Friends beskriver på sin hemsida hur man jobbar mot mobbning genom att 
nämna normkritik som metod, men de nämner ingen övergripande strate-
gi.23 Friends talar också om att det främsta anti-mobbningsarbetet går ut 
på att göra en inkluderande skolmiljö, där man gör normer synliga, där man 
observerar dem och utmanar dem, istället för att försöka sig på att förändra 
individen så hen passar in i normen. De kallar sin strategi för normkritisk.24 
Dock har Friends flitiga användande av termen normkritik bland annat ifrå-
gasatts av Sara Kristoffersson, som i hennes debattartikel Normbrytning har 
okritiskt blivit en ny norm menar på att termen används flitigt, men att insik-
ten om vad normkritik är och fungerar i praktiken är bristande. Kristoffersson 
pekar på att det finns en risk i att nämna normkritik som en problemlösning, 
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då normer inte alltid är hela problembilden; 
»Störst genomslag har termen haft i skolvärlden och inom pedagogisk forskning. 
För skolverket tycks det vara självklart att använda ordet och förra året menade 
representanter för organisationen Friends och Lärarförbundet student (DN 12/8) 
att normkritik borde genomsyra hela lärarutbildningen. Frågan är emellertid vad 
själva termen normkritik egentligen tillför. Den är allt och ingenting. Även nya 
termer måste problematiseras och ifrågasättas, inte okritiskt sväljas med hull och 
hår.«25

Kristoffersson uttalar sig vidare i samma artikel om hur normkritik används i 
designvärlden, då även Konstfack som institution; 

»Men även i designvärlden har normkritik blivit ett måste, ett honnörsord som 
varken ifrågasätts eller problematiseras. Ordet finns med vid utlysningar av 
tjänster, ingår i kursplaner, används i examensarbeten och som premisser för 
forskningsprojekt. Termen används slagordsmässigt och normkritik tenderar inte 
sällan att bli ett ändamål i sig. Huvudsakligen uppmärksammas normer som ska 
brytas ner och av alla är det två som prioriteras: etnicitet och genus. Ålder, klass 
och funktionsnedsättning framstår knappast som lika angelägna. Det talas ofta 
om hur genus omsätts i formgivning och visuell kommunikation, vilket är viktigt. 
Men det finns förstås fler aspekter än så. [...] Att synliggöra dolda maktstrukturer 
och ifrågasätta inarbetade föreställningar är angeläget. Så har det varit länge. 
Akademisk forskning går i hög grad ut på att just granska och analysera eta-
blerade ”sanningar”. En kritisk hållning är med andra ord grundbulten och själva 
förutsättningen för verksamheten. I akademins utkanter tycks det dock inte vara 
lika självklart.«26

Det är viktigt att, utifrån Kristofferssons skarpa kritik mot termens användan-
de, påpeka att det här kandidatarbetet inte har som mål att vara normkritisk, 
utan snarare normbetraktande. Poängen är att betrakta hur mobbning fram-
ställs, för att sedan peka besökaren mot en annan riktning. Kristoffersson 
har också rätt; termen ”normkritisk” är trubbig då den är vag i sin definition. 
Svårigheten med mobbning är just att man inte kan vara allomfattande i sin 
lösning, utan att det är situationsspecifika lösningar som måste vara grunda-
de. Målet med kandidatprojektet Vi kan bättre är därför inte att lösa mobb-
ning som fråga, utan att öka kommunikationen. Det är inte att jobba normkri-
tiskt, utan att bejaka normen och konsekvenser som individer faller offer för.

5.2.2 Andra gestaltningar

Karol Zarbock gjorde kandidatexamensprojekt Passiv/Aggressiv (2015) på 
Konstfack, där hon som konsthantverkare ville undersöka hur man kunde 
öppna upp samtalet kring mobbning. Hon hade gjort en kortfilm om hur trau-
mat byggs upp, detta genom att låta folk kasta lera på hennes bara ben tills 
leran spärrar fast henne och gör henne orörlig.

»Min övertygelse är att ju mindre man talar öppet om mobbning, desto mer skam-
belagt blir det. Tyvärr är det ofta offret som tar på sig både skuld och skam, vilket 
ger mobbaren större spelrum. Min historia är en mikroskopisk del i en alltför van-
lig företeelse, men förhoppningsvis kan den ändå inspirera andra till att dela med 
sig av sina erfarenheter och på så vis bryta lite av ett onödigt tabu«27

Där viljan, och bakgrunden, är densamma så är utförandet således annor-
lunda från det här kandidatprojektet. Däremot påminner frågeställningarna 
om varandra, i och med att hantverket används som metod för att behandla 
samma slags fråga; kan man som konsthantverkare/illustratör använda våra 
respektive hantverk som metod för att kommunicera och synliggöra? Där på-
minner också Vi kan bättre om Nils Liljas kandidatarbete Boys Club (2015), 
som handlar om att driva en fråga mot en specifik målgrupp, och uppmana 
till förändring. Liljas användande av “vi” i hans film är något som inspirerade 
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mig till mitt manifest.

Ämnet i sig är i tiden, och under kandidatprojektets gång har mer material 
släppts. Utbildningsradion (UR) har under våren utvecklat och släppt sin film 
Mobbning i 360° (April 2016), som är gjord för att bli upplevd som en virtuell 
realitet, där åskådaren får uppleva (genom hörsel och syn) mobbning i sko-
lan. Det påminner i sitt utförande om Vi kan bättre, men då enbart i strävan 
att få den passiva åskådaren att aktivt uppleva mobbning. Mobbning i 360° 
fokuserar enbart på upplevelsen i skolmiljö, där du som åskådare blir offer 
och där scenariot går ut på att den vuxna ansvariga lämnar rummet. Ett vi-
dare perspektiv saknas, diskussionen förläggs enbart till skolan. Förvisso är 
diskussionen viktig, men det blir lätt en sakfråga istället för att man fångar 
upp publiken och pekar på det strukturella. UR formulerar sig också på ett 
anklagande sätt i samband med publiceringen på sin facebooksida:
»Blundar du för mobbning? Då behöver du se den här videon. Här får du uppleva 
hur verkligheten ser ut för alla de 55 000 som dagligen utsätts för mobbning och 
kränkningar i skolan.«28

Denna typ av formulering är något som aktivt valts bort i Vi kan bättre, där 
tonen istället är uppmanande utan att vara anklagande. Vidare skiljer sig Vi 
kan bättre då genom att inte bara stanna i skolmiljön, eller bara i upplevelsen 
av mobbningen, utan genom strävan till en rörelse. UR kan däremot som 
organisation fånga upp en större publik och därför kan de påverka i en stör-
re grad än det här kandidatprojektet. Därför är det viktigt att poängtera att 
det här projektarbetet inte jobbar emot UR, utan snarare parallellt, speciellt 
eftersom så mycket av bakomliggande forskning utgår från UR’s research. 
Dialogen bör föras på flera plan än populärmedia, eller den dokumentativa, 
och det är därför ämnet valdes. Att konstnärligt undersöka ett socialt feno-
men och att knyta an till vetenskaplig forskning är både relevant och nöd-
vändigt, alltför ofta är det vattentäta skott emellan den konstnärliga världen 
och den vetenskapliga. Förhoppningen är att sträcka ut en olivkvist mellan 
de två spannen, utan att göra anspråk som forskning inte kan stötta. Det är 
en svår balansgång, och det är också svårt att formulera alternativ utan att 
veta om det finns vetenskapligt stöd. Det finns en risk med att måla upp en 
utopi, eller ett drömskt alternativ där mobbning inte finns, och det är om det 
är för långt ifrån verkligheten. 

5.3. Utvecklingsmöjligheter

Jag har sedan jag ställde ut funderat på hur verket, och jag själv som verk-
sam illustratör, kan gå vidare. Från början hade jag bestämt mig för att det är 
Alternativet som ska spridas vidare, och planen är att sprida filmen till olika 
kanaler så som media men också ungdomsförbund. 
Verkligheten som upplevelse har blivit inspelad dokumenterad med stillbild 
och film. Det finns olika tankar på hur jag kan gå vidare med verket; antingen 
göra det till en mer rörlig version som sedan får turnera, eller i bokformat, 
eller i en föreläsningsform. För tillfället får båda delarna av Vi kan bättre vara 
på min hemsida, och det är också som enhet som jag tänkte vända mig till 
olika rörelser och se om eventuella samarbeten kan vara aktuellt. 

34 Friendsrapporten 2015
25 Friendsrapporten 2015
26 Kristoffersson, Sara (2016)
27 Kristoffersson, Sara (2016)
28 Konstfack2015.se 
29 UR Facebook
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För att sammanfatta så handlar mitt kandidatprojekt om ett flertal saker. Del-
vis ville jag se om jag kunde driva opinion med illustration, och om jag är ka-
pabel till att starta engagemang. Delvis ville jag behandla ämnet mobbning, 
och påpeka att det finns fler angreppspunkter än det som erbjuds idag. Jag 
hade ambitionen att skjuta perspektivet från individnivå till det strukturella, 
och jag ville också se om jag kunde jobba med illustration som en upplevel-
se.

För att driva opinion kräver vidare arbete, kanske att jag för vidare mitt verk 
in i en annan miljö eller i ett annat format. Men det som jag upplever att jag 
främst lyckades med var att få besökaren att uppleva min bildvärld, att bli 
omsluten av min illustration och mitt budskap. 

Att jobba med samhällsfrågor har alltid varit aktuellt för mig, speciellt som 
formgivare eller illustratör. Att kunna kommunicera ett budskap som vill för-
ändra världen känns för mig angeläget och personligt, oavsett om det hand-
lar om mobbning eller hållbarhetsfrågor. Därför var det här projektet ett steg 
i den riktningen, där jag som yrkesverksam fick möjlighet att använda de 
verktyg jag behärskar för att få fram opinion.
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Vad är mobbning?

För att förstå mobbning är det viktigt att utröna vad som definieras som 
mobbning. Boken Mobbning  – en social konstruktion (2011) är skriven av 
Gun-Marie Frånberg och Marie Wrethander. De diskuterar i boken hur mobb-
ning kan bli sedd ur ett annat, större perspektiv än dess ursprung. ‘Mobbing’ 
är en term som myntades av Konrad Lorenz i 60-talet, som använde termen 
för att beskriva hur aggressivt flockdjur attackerar djur som inte är med i 
deras flock. 1969 var termen lånad av skoldoktorn Heinemann när han ville 
beskriva elevers förtryck av varandra. Detta fördes vidare till forskaren Dan 
Olweus när han forskade på 70-talet hur mobbning förde sig hos tonårspoj-
kar.1 
Idag är definitionen av mobbning mer fokuserad på hur mobbning tillämpas.
Friends beskriver mobbning enbart utifrån handling;

»Med mobbning menas upprepade kränkningar mot en person under en längre 
tid. Det finns många olika sorters mobbning som tex fysisk, psykisk eller verbal 
mobbning. Vanligast är verbal mobbning vilket tex kan handla om taskiga kom-
mentarer.«2

Skolverket beskriver mobbning på ett snarlikt vis, dock adderar de fler fak-
torer; 

»Den vanligaste typen av kränkningar är att uppleva sig oskyldigt anklagad eller 
att andra elever visar sitt avståndstagande genom att retas, viska och skämta. Att 
bli slagen eller knuffad är också en kränkning. [...] Mobbning är en form av krän-
kande behandling eller trakasserier som innebär en upprepad negativ handling 
när någon eller några medvetet och med avsikt tillfogar eller försöker tillfoga en 
annan skada eller obehag.« 3

Dessa två nutida definitioner är starkt kopplade till barn- och ungdomsmobb-
ning. 
Arbetsmiljöupplysningen definierar mobbning på arbetsplats på ett liknande 
sätt, där fokus är på den mobbades upplevelse;

»Mobbning kan se ut på många sätt. Gemensamt är att en person under en läng-
re tid känt sig utesluten och illa behandlad. Uteslutning kan till exempel vara att 
man slutar hälsa på en viss person eller undanhåller viktig information.«4

För att summera verkar det finnas en generell förståelse för att det finns oli-

1 Frånberg, Gun-Marie; Wrethander, Marie (2011) Mobbning – en social konstruk-
tion 
2 http://friends.se/fakta-forskning/om-mobbning/ 
3 http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/krankningar-och-mobbning
4 http://www.arbetsmiljoupplysningen.se/Amnen/Mobbning/
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ka former av utövandet av mobbning, det vill säga den mentala, fysiska och 
den verbala. De olika formerna ter sig olika beroende på ålder och situation. 
Själva definitionen är genomgående: att en person utesluts på ett direkt eller 
subtilt sätt ur en social kontext. 

Varför uppstår mobbning?

Friends publicerade i deras årliga rapport 2015 statistik från när de fått unga 
att svara på varför de blivit mobbade. I åldersgruppen 9-12 uppgav 21% att 
de hade blivit mobbade på grund av etnicitet, 16% på grund av vem de var 
förälskad i, 11% på grund av religion, 11% på grund av kön, 9% på grund av 
funktionsnedsättning. I åldersgruppen 12-15 var resultaten 32% på grund av 
kön, 15% på grund av etnicitet, 13% på grund av funktionsnedsättning, 12% 
på grund av sexualitet och 11% på grund av religion. 5 Alla dessa faktorer 
pekar på att den mobbade är på något sätt annorlunda. Vissa forskare har 
dragit slutsatsen att det är personliga egenskaper som orsakar mobbning.6 
Erika Börgel beskriver i sin avhandling Många tror att det är knepiga perso-
ner som mobbas men det är tvärtom (2012) konflikten kring att individualise-
ra mobbningen;

»Psykologer och läkare som behandlat mobbningsoffer och diagnostiserat dem 
menar att symptomen de sett hos dessa individer fanns redan innan mobbnings-
situationen uppstod och att det var deras personlighetsstörningar som gjorde att 
de blev offer för mobbningen. [...] Forskare har också funnit att det är vanligare 
bland drabbade av mobbning att vara neurotiska, vilket de menar inte är ett resul-
tat av mobbning utan snarare en orsak till varför individen blev mobbad. Dessa 
individer visar hög grad av orolighet och depressiva symptom. Svårigheten är 
dock att avgöra om dessa symptom verkligen fanns där innan mobbningen eller ej.« 7 

Vidare hänvisar Börgel till Hallberg och Strandmark, som i sin tur menar på 
att personlighetsdrag hos mobbaren eller mobboffret inte kan ges stöd. De 
menar på att sociala kognitiva mekanismer har större påverkan.8  

Frånberg och Writhander beskriver en studie där skolan var granskad som 
en social arena. I studien tittade man på hur barn hanterade vänskap och 
sociala omständigheter. De drog slutsatsen att för att skapa en relation i 
tvåsamhet eller i grupp behövde de distansera sig själva från andra för att 
kunna behålla gruppen. Alltså behövde de exkludera någon för att känna sig 
inkluderade i sin grupp, och genom att exkludera andra individer stärktes 
också gruppen.9 
Christina Salmivalli, professor i psykologi, skrev i sin vetenskapliga artikel 
Bullying and the peer group: A review (2009) om mobbarens motivation, där 
hon utvecklade just behovet av att hävda sig inför gruppen:

»Vad vill mobbaren? Det har blivit föreslaget att mobbning är motiverat av mob-
barens jakt efter hög status och en maktfull, dominant position i kamratgruppen. 
Även om det är ett individuellt motiv så är jakten på status väldigt påverkad av 
gruppen. Status är individens anseende i gruppens hiearki. [...] Björkqvist, Ekman 

5 Friendsrapporten 2015; http://friends.se/wp-content/uploads/2015/08/Friendsrap-
porten-2015.pdf
6 Hauge, Lars Johan., Einarsen, Ståle., Knardahl, Stein,. Lau, Bjørn,. Notelaers, 
Guy & Skogstad, Anders (2011). “Leadership and Role Stressors as Departmental Level 
Predictors of Workplace Bullying”. International Journal of Stress Management, 2011, Vol. 
18, No. 4, ss. 305-323; Zapf & Einarsen (2005); Einarsen (2000) )
7 Börgel, Erika (2012). Många tror att det är knepiga personer som mobbas men det 
är tvärtom, Mälardalens Högskola, Magisteruppsats Arbetslivsvetenskap
8 Hallberg, Lillemor R.-M. & Strandmark Kjölsrud, Margaretha (2004:145).Vuxen-
mobbning i människovårdande yrken. Lund: Studentlitteratur 
9 Frånberg, Gun-Marie; Wrethander, Marie s.1-63
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och Lagerspetz har studerat hur bilderna av jaget, det ideala jaget, och det nor-
mativa jaget ter sig hos 14-16åriga tonåringar. De fann att mobbare inte bara 
uppfattade sig själva som dominanta (jaget), utan också hade höga ideal gällan-
de dominans - manliga mobbare ville faktiskt vara ännu mera dominanta än de 
redan var (ideala jaget). Vidare så upplevde mobbarna att andra förväntade sig 
att de skulle vara dominanta (normativa jaget).«10

Salmivalli skriver också såhär om mobbarens motivation;
»Mobbning är relaterat till självskattade mål av att vara respekterade, beundrade 
och dominant. [...] Mobbare verkar välja deras offer, likväl som tid och plats för 
attackerna på ett sätt som maximerar deras chans till att demonstrera deras makt 
inför kamrater, och i många fall är de framgångsrika i att få prestige.« 11

Johansson och Flygare, skribenter till Långvarig utsatthet drabbar hårt (2015) 
tar bland annat upp skam som en avgörande triggande faktor till fortsatt de-
pression och isolering av mobbningsoffret, men också som en motiverande 
faktor till hur en individ som upplever sig trängd gör allt för att vända på sin 
situation; 

»Ett typiskt försvar mot skammen är att individen försöker fly från erfarenheterna 
av skam för att slippa uppleva smärtan som avvisningen innebär. Det förekom-
mer också att människor bemöter det som representerar skammen med aggres-
sivitet eller våldshandlingar i försök att vända skammen till stolthet.«12 

Johansson & Flygare menar på att skamkänslor, och stolthet, är tätt knutet 
till individens sociala band. Erfarenhet av skam avgör förmågan att etablera 
och upprätthålla sociala band till andra människor, och de syftar till att stabila 
sociala band oftast kan förklaras med förtroende och tillit som är ömsesidigt. 
Känslor av skam signalerar ett hot mot dessa band.13

Varför uppstår mobbning på arbetsplatsen?

Enligt en debattartikel skriven av Leif Kåvestad så är antalet självmord or-
sakade av jobbrelaterad mobbning mellan 200 och 300 personer per år. 
Kåvestad beskriver orsaken till vuxenmobbning är att organisationen har 
problem, att det saknas ledarskap och intern kommunikation. Olösta och 
långt utdragna problem orsakar en mental börda i arbetsgruppen, och i en 
dålig arbetsmiljö söker du därför efter ett svart får som får ta ansvaret. Det 
är också vanligt att det är cheferna som är ansvariga för mobbningen. 14 I 
Sverige finns det en lag mot diskriminering och trakasserier, vilket förpliktigar 
arbetsplatsen att rapportera och arbeta proaktivt mot trakasserier och/eller 
diskriminering. Trots detta är mobbning i vuxenvärlden och inom arbetet ett 
stigmatiserat samtalsämne. 

Forskaren Heinz Leymann började att utreda vuxenmobbning under 1980-ta-
let. Bland annat upptäcktes var att mobbningen i vuxenlivet utfördes mentalt 
snarare än fysiskt, vilket är mer typiskt för skolmiljön.15 Uppsatsen Mobbning 
i Arbete, Arbetsorganiserings inverkan på handlingsutrymmet och mobb-
ningsprocessen (2010) av Louise Svensson identifierar och analyserar hur 
10 Salmivalli Christina (2009), Bullying and the peer group: a review, Aggression and 
Violent Behaviour ;15, 2010. 
11 Ibid
12 Johansson, Björn & Flygare, Erik (2015), Skolverket; Kränkningar i skolan – analy-
ser av problem och lösningar
13 Ibid
14 Kåvestad Leif (2008). ”Debatt: Mobbning är maktmissbruk”, http://www.arbetar-
skydd.se/nyheter/arkiv/ergonomi/organisation/article100076.ece 
15 Leymann, Heinz (1996). “The Content and Development of Mobbing at Work”. Eu-
ropean Journal of Work and Organizational Psychology, 1996, 5 (2), 
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organisationer påverkar mobbningsprocessen. Forskningen fokuserar på 
underliggande strukturer, processer och kontexten till mobbning. Författaren 
Louise Svensson drar slutsatsen att mobbning ofta sker i situationer där 
människor möts och ser varandra ofta, och där de är beroende av varandra. 
Svensson anger att det finns tre olika faktorer som leder till mobbning i en 
arbetsmiljö; att offret är sedd som avvikande, omsättning och konflikter. 16

Denise Salin beskriver i uppsatsen Ways of explaining workplace bullying: 
A Review of enabling, motivating and precipitating structures and processes 
in the work environment (2003) om arbetsplatsrelaterad mobbning, och sor-
terar in orsakerna till mobbningen i kategorier, som i sin tur är påverkade av 
en given situation. En av dessa kategorier är att maktbalansen är i oordning, 
och Salin drar slutsatsen att det är därför många är mobbade av deras över-
ordnade, eller någon med mer makt. En annan kategori är att mobbaren inte 
behöver utstå några konsekvenser för sitt beteende. Ju mer osynliga folk är 
på arbetsplatsen, ju högre risk är det att mobbning förekommer. Den tredje 
kategorin är hur strukturen på arbetsplatsen ser ut. Ett system som tillå-
ter intern rivalitet, eller ett belöningssystem kan göra att tävlingsinstinkterna 
sätter människorna emot varandra, och motiverar då till sabotage för varan-
dra. Salin resonerar att dessa kategorier inte nödvändigtvis behöver leda till 
mobbning, men att de är förutsättningar som i sin tur kan motivera faktorer 
som utlöser mobbning. På samma sätt behöver inte motiverande faktorerna 
i sig leda till mobbning om kontexten eller arbetsmiljön är anti-mobbning.17

Ansvar & Roller

Robert Thornberg, professor i pedagogik, talar om roller som människor 
anammar vid mobbning. Han beskriver att alla som är involverade i, eller 
bevittnar, mobbning är en del av det. De olika rollerna är a) medlöpare till 
mobbaren b) en påhejare till mobbaren och som stärker denne, c) passiva 
åskådare som inte vill vara involverade d) mobbaren e) offret, och ibland fö-
rekommer f) offrets försvarare.18

 
När det kommer till ansvaret kring mobbning på arbetsplatsen så sätter lagen 
arbetsgivaren som ansvarig, med skyldighet att jobba mot, och rapportera, 
mobbning.19 Det huvudsakliga ansvaret är placerat på cheferna. Hanne Wi-
demar, Mobbning på arbetsplatsen - ur ett rättsligt perspektiv (2011), menar 
på att det är för många aktörer så att det blir förvirrande; 

»Sverige var ett av de första länder som införde lagstiftning mot mobbning. Trots 
detta råder en rättsosäkerhet där den drabbade inte garanteras ett självklart 
skydd och ofta tvingas lämna sin arbetsplats. Detta beror delvis på en lagstift-
ning utan tydliga sanktioner. En annan orsak är att flera aktörer, bland annat facket 
och arbetsmiljöverket är inblandade i frågan vilket bidrar till en otydlig ansvarsfördel-
ning.«20

16 Svensson, Louise (2010:261, 264-268). Mobbning i arbete. Arbetsorganiseringens 
inverkan på handlingsutrymmet och mobbningsprocessen. Örebro universitet 
17 Salin, Denise (2003) Ways of explaining workplace bullying: A Review of enabling, 
motivating and precipitating structures and processes in the work environment ,Human 
Relations, Oktober 2003, Vol. 56 (10), ss. 1213-1232.
18 UR (2015) ”Vilken roll tar ditt barn vid mobbning”, http://urplay.se/Produkter/190576-
Det-handlar-om-oss-Vilken-roll-tar-ditt-barn-vid-mobbning 
19 https://www.av.se/halsa-och-sakerhet/psykisk-ohalsa-stress-hot-och-vald/mobb-
ning/ 
20 Widemar, Hanne (2011) Mobbning på arbetsplatsen – ur ett rättsligt perspektiv, 
Lunds Universitet, s.4
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Sara Sjöberg skriver i Skolrelaterad nätmobbning – vem har ansvar? Vem 
tar ansvar? (2012) om definitionen av ansvar i skolan. Genom att göra en 
undersökning på två olika skolor så fann hon att det rådde förvirring kring 
vem som skulle jobba mot mobbning och på vilket sätt.21 DR47 Sjöbergs 
studie förlitar sig på teorierna av Hans Bengtsson och Krister Svensson, 
där Sjöberg definierar ansvar i två olika kategorier; den moraliska och den 
juridiska. Enligt Sjöberg överlappar dessa två kategorier varandra, där den 
moraliska är kulturellt betingad och kan variera mellan kulturer, religioner 
och geografiska placeringar.22 Vidare refererar Sjöberg till Bengtsson och 
Svensson, som nämner barnvård och utbildning som exempel på moraliska 
normer inom det moraliska ansvaret;

»Bengtsson och Svensson skriver vidare om vilka gemensamma utgångspunkter 
som är nödvändiga för ett framgångsrikt ansvarsarbete inom skolan. De lyfter 
fram tre frågor som kräver överensstämmande svar: Behöver vi regler i samhäl-
let?, Behöver vi följa reglerna?, Vilka förutsättningar krävs för att vi ska kunna 
följa reglerna?. Vi behöver svara ja på de två första frågorna och svaret på den 
tredje ska vara att vi känner till reglerna och har förmågan att följa dem. Det är 
just i den sista frågan som problem ofta uppstår. Författarna förklarar att det ofta 
saknas kunskap om de gällande reglerna, eftersom regelverken är omfattande, 
de uppdateras regelbundet och förändras med tiden. Det här gör oss osäkra inför 
problem som vi möter, vilket leder till att händelsen/ärendet inte hanteras alls, 
eller åtminstone inte på rätt sätt, och därav riskerar barnen/eleverna att komma 
till skada.« 23 

Sara Sjöberg skriver också om hur Skolinspektionen efter att ha gjort en 
omfattande undersökning bland skolor, att det är de vuxna i skolan som har 
ansvaret till att stoppa, förhindra och följa upp på trakasserier. Skolinspek-
tionen noterar också att eleverna upplever det som att lärare har tonat ned 
händelser som har hänt dem, och att eleverna då istället försöker hantera 
trakasserierna själva, då skolpersonalen inte tar dem på allvar. 24 

Runt 30% av skolpersonalen som utfrågas av Friends att de inte har tillräck-
ligt med kunskap att hantera mobbning, och 75% uppger att de har stöd från 
deras arbetskamrater när det kommer till antimobbning. 25 Friends poäng-
terar i deras rapport att det är avgörande att all skolpersonal tar del och tar 
ansvar. Frånberg och Wrethander nämner studien kring ‘Nelly’. De upptäckte 
att flickan ‘Nelly’ uttryckte hennes ensamhet och isolering, men att läraren 
påstod i sin tur att anledningen till Nellys ensamhet var på grund av blyg-
het.26 Mattias, från UR’s produktion Det handlar om dig (2015), beskrev hur 
hans lärare agerade vid mobbning och hur det påverkade hans tillit till vuxna: 

»Min mamma såg märkena på mig, men lärarna lyssnade inte på henne. När du 
upptäcker att det inte finns någon du kan lita på, inte ens de vuxna, så förändras 
du. Du upptäcker att du inte kan tillåta dig själv att lita på någon igen.«27

Att lärarna i fråga inte tog ‘Nelly’ eller Mattias på allvar tyder också på ett 
tolkningsföreträde till vad som kan vara mobbning, där lärare i en maktposi-
tion underskattar eller missförstår sina studenters upplevelser. 

21 Sjöberg Sara (2012), Skolrelaterad nätmobbning – vem har ansvar? Vem tar an-
svar?, Umeå Universitet 
22 Ibid
23 Ibid
24 Ibid
25 Friendsrapporten 2015
26 Frånberg, Gun-Marie; Wrethander, Marie (2011) Mobbning – en social konstruk-
tion
27 UR (2015) ”Det handlar om dig”, publicerad 6/10 2015
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Friends nämner detta fenomen i sin årliga rapport om mobbning i skolorna; 
»Unga beskriver också att vuxna på skolan inte alltid tar deras upplevelser på 
allvar. Till exempel att vuxna inte agerar när de ser en elev bli kränkt av någon i 
personalen och att de ger sig själva rätten att avgöra vad som är en kränkning el-
ler inte. Det förekommer även att skolpersonal försvarar andra vuxnas beteende 
genom att förklara att personen inte menade något illa, eller att de lägger skulden 
på eleven genom att hävda att barn och unga är lättkränkta.«28

Friends skriver också; 
»[De unga beskriver] att vuxna inte alltid förstår allvaret i de kränkningssituatio-
ner som unga blir utsatta för. Unga berättar också att vuxna inte alltid har tid att 
hjälpa dem, vilket leder till att en situation av kränkningar eller mobbning kan gå 
långt innan någon ingriper. Det är viktigt att vuxna agerar direkt när de bevittnar 
eller får kännedom om att en ung blivit kränkt. Om barn och unga inte upplever 
att skolpersonal säger till om någon behandlas illa riskerar förtroendet för vuxna 
att skadas. Det blir ännu svårare att berätta om kränkningar för en vuxen om man 
dessutom upplever att de inte agerar vid de kränkningar som sker.«29 

Ansvarsfrågan är också berört av Johansson och Flygare som skriver:
»Lärare och annan skolpersonal koncentrerar sig ofta på elever som utsätter 
andra, och att hindra och motverka deras negativa handlingar. Det leder inte 
sällan till att de som blir utsatta får mindre stöd och uppmärksamhet. Forskning 
visar också att många som utsätts avstår från att rapportera mobbningsinciden-
ter, eftersom de upplever att de tidigare fått otillräckligt stöd från lärare och annan 
skolpersonal. Detta leder i sin tur till att det blir svårt för personalen att upptäcka 
och ge stöd till dem som drabbas.«30

Vidare skriver Johansson och Flygare om ett fall i England där forskare upp-
täckte följande: 

»Forskarna fann bland annat att lärare som hade kännedom om att ett barn var 
utsatt för mobbning och avstod från att ingripa, eller ingrep på ett felaktigt sätt, 
ofta bidrog till barnets upplevelse av ensamhet på ett indirekt sätt. Genom att 
överlåta till den som utsattes att själv försöka lösa situationen, eller genom att 
straffa den som utfört mobbningen, bidrog de indirekt till fortsatt ensamhet för 
den drabbade. Om läraren däremot ingrep genom att skapa mellanmänskliga 
lösningar mellan den som utsatte någon annan för mobbning och den som blivit 
utsatt upphörde mobbningen, och barnet återbördades in den sociala gemen-
skapen«31

I radioprogrammet Vem bryr sig om de mobbade barnen? så får föredetta 
mobbningsoffret Marwa Karim frågan om vad som kunde ha skett för att ha 
motverkat mobbningen. Karim svarar med att skylla på föräldrarna som an-
svariga, och hon menar på att det dåliga beteendet måste ha blivit godkänt 
hemifrån.32 Vidare läggs en stor del av ansvaret på en högre nivå, antingen 
på kommunen eller staten som organisation. I debattartikeln Skärp kommu-
nernas ansvar vid mobbning resonerar man att lärarna själva inte kan ta fullt 
ansvar, och inte heller föräldrarna. Istället menar man att mobbning är en 
central fråga, och att eftersom staten äger skolan så äger de ansvaret för 
mobbningen.33

28 Friendsrapporten 2015
29 Ibid
30 Johansson, Björn & Flygare, Erik (2015), Skolverket
31 Ibid
32 Sveriges Radio (2015) ”Vem bryr sig om de mobbade barnen?”
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/620938?programid=4645
33 Jansson, Bo & Jenninger Claes (2015) ”Skärp kommunernas ansvar vid mobb-
ning” 
http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/skola/article21435756.ab
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Konsekvenser

LO publicerade 2011 en manual om mobbning i arbetsmiljöer. De tar bland 
annat upp orsaken till mobbning i sin text; 

»Mobbning används ibland för att få någon att sluta sin anställning. Den van-
ligaste mobbaren i arbetslivet är chefen (tidningen Arbetarskydd den 18 mars 
2008)«34

men berättar också i korthet om konsekvenserna av mobbning såhär: 
»Långt efter att mobbningen har upphört finns känslan kvar. Ibland är skadan 
bestående och kan ge utslagning ur arbetslivet. Självmord förekommer. Allvarliga 
fall av mobbning slutar i regel med att offret får skulden och blir utstött från ar-
betsplatsen. Men mobbningen drabbar inte bara den enskilde. En allmän känsla 
av osäkerhet breder ut sig och samarbetet blir svårare. Folk kan sluta, produkti-
viteten sjunker och kritiken av arbetsgivaren ökar.«35

Leymann diskuterar hur mental misshandel påverkar offret i en arbetsmiljö. 
I hans forskning definierar han olika situationer där mentala övergrepp fö-
rekommer: kränkning mot kollega, kränkning mot överordnad/underordnad, 
dogmatister, och systematiskt förtryck.36 Leymann drog slutsatsen att följan-
de effekter går att hitta hos ett mobbningsoffer:
• Påverkan på offrets kommunikation med andra
• Påverkan på offrets möjlighet till att behålla sociala kontakter
• Påverkan på offrets rykte och dess möjlighet att behålla sin sociala ställ-

ning
• Påverkan på offrets arbets- eller livssituation
• Påverkan på offrets mentala hälsa.37

I UR’s produktion Det handlar om dig (2015) så berättar deltagarna Cimon 
och Mattias om hur mobbning påverkat dem, både som unga och senare 
som vuxna. Cimon är plågad både av dåligt samvete och självförtroende. 
Samtidigt talar Mattias om sina problem med tillit, och att han inte kan lita 
någon fortfarande. Programmet berättar också om Måns som tog sitt liv som 
13-åring på grund av mobbning.38 I avsnitt 2 Det handlar om oss berättar 
deltagaren Adrian om sitt egna vittnesmål kring sin mobbning och isolering, 
och hur det påverkade honom: 

»[…] du får höra att du inte förtjänar att du inte är värd några vänner, tills du tror 
det själv. Det är inte förrän någon bevisar motsatsen som du kan våga tro på 
det.«39

Johansson och Flygare skriver också om konsekvenser så som ångestkäns-
lor, depression, psykosomatisk stress och självmordstankar, samt hur rele-
vant dessa konsekvenser är till mobbning. De upptäckte att de som lidit av 
mobbning en längre tid generellt sett inte har några livlinor kvar; att långvarig 
mobbning får offren att känna mindre tillit, samhörighet och förståelse för 
omvärlden.40

34 Landsorganisationen i Sverige (2011), ”När någon mobbas på jobbet”, http://www.
lo.se/home/lo/res.nsf/vres/lo_1366026597536_mobbning_a5_pdf/$file/Mobbning_A5.pdf
35 Landsorganisationen i Sverige (2011)
36 Leymann, Heinz (1986). Vuxenmobbning: om psykiskt våld i arbetslivet. Lund: Stu-
dentliterature
37 Ibid
38 UR (2015) ”Det handlar om dig, Jag är en mobbare” http://urplay.se/Produk-
ter/190192-Det-handlar-om-dig-Jag-ar-en-mobbare
39 UR (2015) ”Det handlar om oss” http://urplay.se/Produkter/190576-Det-handlar-
om-oss-Vilken-roll-tar-ditt-barn-vid-mobbning
40 Johansson, Björn & Flygare, Erik (2015), Skolverket
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Normer och normkritik

Friends beskriver orsaken till mobbning på följande vis:
»Mobbning handlar om komplexa processer där bakgrunden och anledningarna 
går att finna på flera nivåer. För att förstå en mobbningssituation är det viktigt 
att ha både ett individ-, grupp-, organisations- och samhällsperspektiv. Man bör 
även ha med sig ett normkritiskt perspektiv och tänka på de ”osynliga regler” 
som finns på olika nivåer i samhället. Exempel på normer är könsnormer och 
heteronormer som handlar om hur killar respektive tjejer förväntas vara, samt att 
normen i samhället är att vara heterosexuell. De som avviker från normen riske-
rar att bli utsatta.«41

Michelle Göransson skrev i sin avhandling Materialiserade Sexualiteter – om 
hur normer framträder, förhandlas och ges hållbarhet (2012) om ordet queer 
som ett skavande mot gällande maktstruktur: 

»Skavandet är alltid en personlig upplevelse av att vara i ofas med omvärlden«
Göransson fokuserade sin avhandling på normer inom sexualitet, och för 
att förklara ordet norm refererar hen bland annat till boken Skola i normer 
(2008): 

»Normer ‘möjliggör makt och ojämlikhet’, de skapar över- och underordning«,42 
vidare skriver Göransson 

»[...] normer förknippas med normalitet. Genom upprättandet av normer formas 
också en utsida, det icke-normala, märkliga eller avvikande.«43

Göransson fortsätter att beskriva fenomenet;
»När kropp [individ] och rum [samhället] samspelar upplever människor vanligen 
att de platsar, kanske har personerna rättat in sig i ledet och kanske vet de också 
sin plats. Men kroppar kan även misslyckas med att leva upp till de förväntningar 
som länkas till en viss plats. Dessa kroppar anses inte platsa och kanske tillrät-
tavisas de genom att sättas på plats. På engelska heter det på motsvarande sätt 
att människor är in line, in place, out of place eller out of line.«44 

Detta är vad Johansson och Flygare också beskriver i sin diskussion kring 
skammens roll, det vill säga att mobbningen uppmuntrar i sin tur till en iso-
lering eller ett aktivt skavande (out of place), som en flykt från situationen; 

»Flera studier visar också att de som blir utsatta för mobbning isolerar sig i sko-
lan, känner sig alienerade eller blir aggressiva och våldsamma i relation till andra 
skolungdomar. [Lindberg & Johansson] [...] Skamkänslorna blir alltså ett tydligt 
hot mot de sociala banden till andra människor och den utsatta drar sig undan, 
isolerar sig. I en engelsk studie av 2 300 barn angavs att den vanligaste hand-
lingsstrategin vid övergrepp från andra elever var att dra sig undan situationen.«45 

Professor Sara Ahmed skriver i hennes bok Queer Phenomenology (2006) 
om normativa strukturer och hur vi människor orienterar oss efter saker vi 
lärt oss känna igen. Alltså formas normer av somliga av oss; 

»Rum tas på så sätt i anspråk (och formas) av vissa«46

och sedan formar normer oss. Göransson ger en bra beskrivning på Ah-
meds queera fenomologi:

»Genom att människor följer de stigar andra redan trampat upp blir rörelsen frik-
tionsfri medan så kallade normbrott snarare kan leda till upplevelser av desorien-
tering, obekvämhet och avbruten rumslig expansion.«47 

41 Friendsrapporten 2015
42 Skola i normer
43 Göransson, Michelle (2012) Materialiserade sexualiteter: om hur normer framträ-
der, förhandlas och ges hållbarhet, Makadam förlag
44 Ibid
45 Johansson, Björn & Flygare, Erik (2015), Skolverket
46 Göransson, Michelle (2012) Materialiserade sexualiteter..
47 Ibid
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