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Sammendrag 

Problemområde: Hensikten med denne studien har vært å undersøke hvilken 

mobbeforståelse landets mobbeombud innehar, og om det var noen forskjeller å  rapportere 

om mellom de ulike ombudene. En forståelse av dette kan være relevant da det i forskning 

har vist seg at ulik mobbeforståelse fører til at man iverksetter ulike tiltak for samme 

problematikk. Det kan tenkes at denne tendensen videreføres til ombudene og hvilke råd og 

veiledning de gir til skolene i ulike saker som omhandler elevenes psykososiale miljø. Det 

har også vært ønskelig å undersøke hvilke refleksjoner ombudene knytter til egen 

arbeidshverdag og mandat, og bidra til diskusjon rundt stillingens organisering slik den er i 

dag. 

 

Metode: Denne studien benyttet seg av kvalitativ metode med et fenomenologisk perspektiv. 

Det ble gjennomført et intervjustudie av tre av landets mobbeombud for å kartlegge deres 

forståelse av mobbing som fenomen. Utvelgelsen av informanter baserte seg på flere 

utvalgskriterier for å sikre et riktig og mest mulig representativt utvalg. Den fenomenologiske 

innfallsvinkelen ga en særegen mulighet til undersøkelse av informantens forståelse av 

tematikken. Det ble gjennomført semistrukturerte intervjuer med tre av landets mobbeombud. 

 

Hovedfunn: Studiens analyse viser at mobbeombudenes mobbeforståelse i de fleste tilfeller 

er relativt samstemt når deres forståelse av fenomenets årsak og mekanismer. Denne 

forståelsen fremstod som en blanding av flere etablerte forståelser som på mange måter kan 

anses som motstridende. Ombudene ga uttrykk for at de ønsket å vise hvordan en forening av 

de ulike forståelse kan brukes i praksis . De hadde derimot ulikt syn på hvor strengt eller 

åpent man skulle forholde seg til mobbedefinisjonen som ofte blir brukt i skolen. Ombudene 

knyttet sine refleksjoner opp mot profesjonsforståelse og erfaring fra eget arbeid. Det 

fremkom i intervjuene og at ombudsstillingen har stor pågang. Antall enkelthenvendelser 

hvert ombud mottar hvert år har økt enormt siden stillingen ble etablert. Ut fra dette kan mye 

tyde på at det er en systemsvikt i skolene når det kommer til håndtering av 

mobbeproblematikk. Det siste hovedfunnet i studien var at ombudene antok at for å få en 

slutt på mobbing i skolen må det være overenstemmelse mellom holdninger og praksis fra 

skoleeier helt ned til lærer og miljø i den enkelte klasse. Skal denne endringen skje i skolen 

mener ombudene den først må oppstå på samfunnsnivå.   
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Det er litt vanskelig å forestille seg at mitt utdanningsforløp nå har kommet til en slutt. 

Arbeidet med masteroppgaven har tidvis vært en utfordrerne prosess med svært lange dager, 

men jeg sitter nå igjen med en utvidet og omfattende kunnskapsbase om en tematikk som jeg 

virkelig interesserer meg for. Jeg håper at den kunnskapen jeg har tilegnet meg under denne 
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tilgjengelig når jeg har trengt deg, gitt meg gode tilbakemeldinger og mulighet for å diskutere 

ulike problemstillinger. En liten takk må også rettes til Tone Kvernbekk som har stilt som 

prosjektansvarlig fra instituttet.  
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som er mobbeombud i Oslo. Jeg setter så ufattelig pris på at dere tok dere tid fra en hektisk 

arbeidsdag for å hjelpe meg med dette prosjektet. Jeg håper dere føler jeg har vært riktig i 

min fremstilling av dere og deres mandat. Deres engasjement har rørt noe i meg, og gitt meg 

en enda større interesse for arbeidet for å sikre barn og unges rett til et godt psykososialt 
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1 Innledning 

1.1 Aktualisering 

Mobbing har vist seg å være en vanskelig problematikk å løse på tross av flere års intensivt 

arbeid ute i skolene, i regjeringen og i forskermiljøene som sådan. Walton (2011) bruker 

metaforen «Wheel-spinning» for å beskrive fenomenet. På tross av all stor innsats står 

hjulene fortsatt bare å spinner uten at bilen flytter på seg. I Norge går det i dag 636 350 elever 

i grunnskolen (Statistisk Sentralbyrå, 2018). Tall fra Elevundersøkelsen 2017 viser at omlag 

6.6 prosent av disse rapporterer at de har blitt utsatt for mobbing to til tre ganger i måneden 

eller oftere. Mobbetallene hadde dermed en liten økning på 0.3 prosent fra året før 

(Wendelborg, 2018). Elevundersøkelsen fra 2018 viser derimot en liten nedgang på 0.5% fra 

året før (Wendelborg, 2019), men antall barn som opplever gjentagende mobbing på skolen 

kan fortsatt anses som for høyt.  

 

På tross av den omfattende satsningen de siste årene holder mobbetallene seg dermed relativt 

stabile. Dette problematiseres ytterligere ved det finnes gjennomgående forskning som viser 

at enhver skole vil oppleve å måtte håndtere mobbing samtidig som undersøkelser viser at de 

voksne på skolen kun oppfatter en liten del av mobbingen som faktisk foregår (Olweus, 1991; 

Rivers & Smith, 1994; Withney & Smith, 1993; Naylor, Cowie, Cossin, de Bettencourt & 

Lemme, 2006; Smith & Brain, 2000). At mobbing fortsatt opprettholdes på tross av iverksatte 

tiltak på skolenivå fører både til dårligere læring i klasserommene og kan medføre livslang 

skade for både den som utfører og den som blir utsatt for mobbingen i (Beaty & Alexeyev, 

2008).  

 

Etter Djupedalsutvalgets utreding gjennomført i 2015 (NOU 2015:2) ble det i 2018 valgt å 

iverksette skjerpede tiltak for å bekjempe mobbing og sikre alle barn et godt psykososialt 

miljø på skolen. Tiltakene blir i regjeringens uttalelse knyttet til tre hovedområder: 1) økt 

kompetanse, 2) nye tiltak for å sikre hjelp til mobbeofrene og deres familier, 3) et nytt og 

bedre regelverk (NOU 2015: 2). Det første tiltaket omhandler å styrke kompetansen til å 

avdekke, forebygge og håndtere mobbesaker når de først skulle oppstå. Dette punktet 

innebærer at regjeringen har satt i gang skjerpede tiltak ovenfor kommunene som har 

vedvarende høye mobbetall (Kunnskapsdepartementet, 2019a). Det andre tiltaket er knyttet 
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til det nye regelverket som trådte i kraft 1. august 2017. Ifølge §9A i Opplæringsloven har 

alle barn en individuell rett til et trygt og godt skolemiljø, som innebærer at skolene skal ha 

en nulltoleranse for alle former for krenkelser. I forlengelse av dette har alle voksne som 

arbeider på skolen en lovpålagt aktivitetsplikt for å stoppe mobbingen som skulle oppstå raskt 

og effektivt. Det siste tiltaket er knyttet til at også barn i barnehagen nå skal være sikret et 

godt omsorgs- og læringsmiljø gjennom lovverket (Utdanningsdirektoratet, 2017; 

Kunnskapsdepartementet, 2019a).  

 

1.1.1 Bakgrunn for valg av tematikk og avgrensning 

Bakgrunn for valg av problemstilling ligger i ønsket om å belyse kunnskaper som kan ha 

praktisk relevans og skape ny forståelse for de som arbeider med mobbing. Mobbing har blitt 

grundig undersøkt de siste tiårene, men tallene fra elevundersøkelsen fortsetter å holde seg 

relativt stabile. Som et av de nye tiltakene i Regjeringens arbeid mot mobbing ble det høsten 

2018 derfor innført en nasjonal ordning med fylkesvise mobbeombud 

(Kunnskapsdepartementet, 2018). Denne gruppen er fremstår som spesielt interessant å 

undersøke fordi de kan bli sett på som «praksiseksperter» på feltet. Det virker rimelig å anta 

at de har blitt tildelt denne stillingen fordi de har spesielt god kompetanse når det gjelder 

mobbing i sin helhet. Dette fordi de gjennom tidligere erfaring fra feltet har utviklet en stor 

kunnskapsbase, både når det gjelder håndtering og forebygging. Gruppen kan derfor belyse 

ulike sider ved mobbing som fenomen på et annet vis enn mange andre grupper har mulighet 

til. Oppgaven søker derfor etter å undersøke hvordan mobbeombudenes forståelse av 

fenomenet fremstår, og hvordan denne samsvarer med allerede etablert forskning på feltet. 

Det er vel så interessant å undersøke hva de legger til grunn for god håndtering og 

forebygging i skolen og hvilke refleksjoner de har gjort seg om egen stilling i løpet av deres 

ombudsmandat. Da stillingen er å anse som relativt nyetablert har det heller ikke blitt 

gjennomført noe særlig forskning på akkurat dette ut ifra hva som har blitt kartlagt i denne 

studien. Dette kan være faglig interessant både for praksisfeltet som helhet, men også for 

mobbeombudene selv å få innsikt om deres utøvelse av mandat og mobbeforståelse er i 

overenstemmelse med deres kollegaer og etablert forskning på feltet.  

 

Mobbing er et omfattende fenomen, og strekker seg i til flere av arenaene der barn og voksne 

befinner seg. Det vil derfor være nødvendig å gjøre en avgrensning i denne oppgaven. Det 

finnes fremtredende bevis som indikerer at mobbing kan ha sitt utspring allerede i 
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barnehagen (Repo & Sajaniemi, 2015) og at det å oppleve mobbing fortsatt kan ha 

omfattende konsekvenser for voksne når det foregår i arbeidslivet (Galanaki & 

Papalexandris, 2013; Smith & Brain, 2000). Disse områdene av mobbeforskning er mindre 

forsket på, og det hersker liten tvil om at disse vil kreve mer oppmerksomhet og videre 

undersøkelser i fremtiden for at forståelsen av fenomenet skal fortsette å utvikle seg. 

Mobbeombudenes mandat på sin side strekker seg fra barnehage til videregående opplæring. 

Litteraturstudiet som rammer inn studien vil, på tross av behov for mer forskning på mobbing 

i barnehage og i arbeidslivet, avgrense seg til forskningslitteratur som fokuserer på mobbing 

på skolen. Dette handler om avgrensning på grunn av avhandlingens omfang og at ombudene 

jeg har intervjuet fokuserte mest på denne målgruppen i sine intervjuer.   

 

1.1.2 Litteratursøk 

Først og fremst bygger denne undersøkelsen på en grundig litteraturgjennomgang av allerede 

eksisterende forskning på feltet. En litteraturgjennomgang kan ses på som en innledende og 

viktig del av forskningsprosessen da det er nødvendig å ha kjennskap til hva som allerede har 

blitt gjennomført av forskning (Cresswell, 2012). Dette har vært en møysommelig og 

omfattende prosess, da helhetsbildet først kan skapes etter å ha sett de ulike posisjonene på 

feltet. Mitt litteratursøk har vært systematisk gjennom emnesøk, men mye har også skjedd 

gjennom den såkalte «snøballmetoden». Dette har vært et bevisst valg, da jeg ville forsikre 

meg om at den informasjonen jeg til slutt valgte å ha med i oppgaven kunne bli underbygget 

av tidligere funn. Det ble i den første fase av arbeidet fokusert på artikler og bøker av nyere 

og eldre dato for å skape et helhetsbilde av feltets utvikling. Senere ble søket mer spesifisert i 

forhold til tematikk og problemstillinger jeg ønsket å fordype meg i. Mitt systematiske søk 

har foregått gjennom følgende databaser; ERIC, Google Scholar, ORIA og psycINFO. I 

litteratursøket ble det avkrysset for at søkeresultatene skulle vise fagfellevurderte artikler. 

Dette ble gjort for å sikre at forskningsartiklene var kvalitetssikret på best mulig måte. Det 

henvises til Vedlegg nr. 6 for oversikt over søketermer. 
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1.2 Formål og problemstilling 

Formålet med denne studien er å gå kvalitativt til verks for å undersøke mobbeombudenes 

forståelse av mobbing som fenomen. Ofte kan et av målene med kvalitativ forskning være å 

stille spørsmål ved og skape ny forståelse rundt allerede forhåndsdefinerte oppfatninger av 

ulike sosiale problemer (Thagaard, 2013). Ett moment her er å undersøke om det er noen 

sammenheng mellom ombudenes forståelse og erfaringer fra eget mandat. En forståelse og 

innsikt i mobbeombudenes utøvelse av eget mandat er spennende da ordningen er såpass ny, 

samtidig som den i år gjennomgår en offentlig undersøkelse. Da dette er en av 

storsatsningene til regjeringen i mobbekampen er det interessant undersøke hvilket 

forståelsesgrunnlag de arbeider ut fra. Mobbing har vist seg å være et såpass komplekst 

fenomen, og det kan tenkes at ulik forståelse av fenomenets mekanismer og årsaker kan føre 

til at man vil gi ulike råd når man skal ut og gi skolene veiledning på hva som best fungerer i 

håndtering og det forebyggende arbeidet.  

 

Utarbeidelse av oppgavens problemstilling har vært en kontinuerlig prosess for å sikre god 

retning men samtidig sikre fleksibilitet i forskningsprosjektet (Thagaard, 2013). Oppgavens 

endelige problemstilling lyder som følger:  

 

«Hva kjennetegner mobbeombudenes forståelse av mobbing som fenomen og hvordan 

er dette relatert til refleksjoner og erfaringer fra eget mandat?» 

 

For å undersøke denne problemstillingen vil oppgaven arbeide ut i fra følgende 

forskningsspørsmål: 

 

1. Hvilken forståelse av mobbing innehar de fylkesvise mobbeombudene? 

2. Hvilke refleksjoner knytter ombudet til eget ansvar og stilling? 

3. Hvilke faktorer anser ombudene som fremmende og ødeleggende i mobbearbeidet i 

skolen? 
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1.3 Disposisjon for oppgaven 

I kapittel 1 vil oppgavens tematikk blitt introdusert og aktualisert. Dette kapittelet vil også 

gjøre rede for valgt problemstilling og medfølgende forskningsspørsmål. Kapittelet vil 

avslutningsvis ta for seg avgrensning og videre oppbygning. 

 

Kapittel 2 vil gjøre rede for mobbeombudenes mandat og rolle. Kapittelet vil ta for seg 

ombudsrollens opprinnelse og utvikling, samtidig som det gjør rede for visse organisatoriske 

aspekter ved rollen.  

 

Etablert forskning og teoretisk forståelsesramme vil bli presentert i Kapittel 3. Det vil i dette 

kapittelet bli gitt en historisk introduksjon av mobbing som fenomen før det videre vil bli 

drøftet ulike aspekter ved mobbing slik som roller, prevalensrater og konsekvenser. 

Avslutningsvis vil dette kapittelet redegjøre for og drøfte ulike teoretiske perspektiver på 

feltet samtidig som det vil drøftet visse aspekter ved ulik definisjonsforståelse.  

 

Det vil i kapittel 4 blitt gjort rede for metodiske og forskningsetiske spørsmål knyttet til den 

gjennomførte studien. Det vil bli gitt en innføring av de ulike aspektene ved kvalitativ metode 

som er relevante for denne studien. Dette innebærer blant annet fenomenologi, intervju som 

datainnsamlingsmetode og den analytiske tilnærmingsmetoden som er brukt. Det vil videre 

bli gjort rede for metodiske og etiske betraktninger knyttet til blant annet validitet, 

førforståelse, håndtering av personvernsopplysninger og forskerrollen. 

 

Kapittel 5 vil presentere oppgavens funn, analysere disse og drøfte det innsamlede 

datamaterialet opp mot det allerede presenterte teoretiske rammeverket fra Kapittel 2 og 

Kapittel 3.  

 

Kapittel 6 vil bestå av en presentasjon av studiens hovedfunn i lys av problemstilling og 

forskningsspørsmål. Kapittelet vil videre ta for seg refleksjoner knyttet til mulige 

pedagogiske implikasjoner av disse og feltets vei videre. 

 

Vedlagt oppgaven følger ulike vedlegg slik som utsendt informasjonsskriv og intervjuguide, 

sitateksempler, søketermer brukt i litteratursøk samt godkjenning fra NSD.  
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2 Mobbeombudet 

Dette teorikapittelet vil redegjøre for mobbeombudsstillingen og deres mandat. Det vil bli 

redegjort for bakgrunnen for hvorfor mandatet ble opprettet før kapittelet videre vil se på 

ombudsrollen, deres mandat, arbeidsoppgaver og organisering.  

 

2.1 Bakgrunn 

Det ble i 2017 vedtatt en nasjonal innstilling om fylkesvise mobbeombud i Norge. Det ble 

avgjort at mobbeombudene kunne organiseres på enten fylkeskommunalt eller regionalt nivå 

etter de nye regionene blir opprettet i 2020 (Utdanningsdirektoratet 2018b). Den 

nyopprettede ordningen var opprinnelig frivillig å delta på, men alle fylkeskommunene valgte 

å være med på deltakelse i prosjektet (Kunnskapsdepartementet, 2018). Ordningen er en 

forlengelse av det toårige prøveprosjektet som ble innført i Østfold, Buskerud, Nordland og 

Hordaland  i 2014-2016. Målet med prøveordningen var ifølge utlysningen å sikre at alle barn 

får ivaretatt sine rettigheter når det gjelder et godt psykososialt miljø på skolen (Hvitsand & 

Vardheim, 2016; NOU, 2015:2).  

 

Initiativet for en mobbeombudsstilling kan derimot spores tilbake til 2012/2013 da Buskerud 

var første fylkeskommune som opprettet en lignende uavhengig ordning på eget initiativ. 

Med bakgrunn i de positive erfaringene fylkeskommunen hadde og fikk tilbakemeldinger om 

ble det tatt en avgjørelse om videre deltakelse på den nasjonale prøveordningen som ble 

innført i 2014.Ordningen i Buskerud ble opprettet til en permanent stilling i 2015 der 

ombudet som var med siden oppstarten i 2013 fikk fast ansettelse. Det var i forbindelse med 

dette at ordningen ble definert som et folkehelseprosjekt (Hvitsand & Vardheim, 2016).  

 

2.1.1 Ombudsordningen 

I Norge har vi flere typer ombud. Innenfor utdanningssektoren har vi tidligere kun hatt elev- 

og lærlingeombud før mobbeombudsstillingen ble opprettet. En ombudsrolle innebærer ofte å 

ivareta bestemte interesser eller representere gruppen interessen omfatter. Utenom dette kan 

ulike ombudsstillinger befatte seg med svært ulike oppgaver og inneha ulik kompetanse fra 

ulike felt. Da mobbeombudsstillingen er såpass ny er det fortsatt ikke avklart en 
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landsdekkende norm for hvordan organiseringen skal foregå og hvilke oppgaver ombudet 

skal befatte seg med (Hvitsand & Vardheim, 2016) utover det nasjonale mandatet ombudene 

er satt til å følge (Utdanningsdirektoratet, 2018b). 

 

Den nasjonale ordningen, slik vi kjenner den i dag, trådte i kraft høsten 2018 

(Utdanningsdirektoratet, 2018b). Stillingen er organisert slik at ombudene skal få arbeide 

uavhengig av skoleeiere i deres fylker. Deres arbeidsoppgaver skal være knyttet til å styrke 

kunnskapen og håndteringen av mobbing som oppstår i barnehage og på skole. Ordningen er 

finansiert både av staten og fylkeskommunen ombudet hører til. Samtidig som ordningen 

trådte i kraft ble det igangsatt en følgesevaluering som skal gi innspill til den endelige 

ordningen som skal være organisert i samsvar med de nye regionene fra 2020 

(Kunnskapsdepartementet, 2018).  

 

I finansieringsordningen er det gitt rom for fylkesvise variasjoner når det kommer til 

ombudets arbeidsoppgaver og samarbeidspartnere innad fylket. Dette betyr i praksis at 

fylkeskommunen har mulighet til å vurdere hvilke oppgaver og målgrupper ombudet skal 

befatte seg med utover arbeidsoppgaver satt i det nasjonale mandatet. Fylkeskommunen står 

også fritt til å vurdere tiltak for å sikre mobbeombudets uavhengighet og tiltak for faglig 

forankring i møte med andre lokale aktører. Det vil være opp til hver enkelt fylkeskommune 

å vurdere å tildele sitt ombud med mer ressurser enn det som allerede er finansiert gjennom 

ordningen (Utdanningsdirektoratet, 2018b).  

 

2.2 Mobbeombudets mandat og organisering 

Det nasjonale mandatet til mobbeombudene lyder som følger:  

«Mobbeombudet skal støtte og veilede barn, elever og foreldre slik at disse får ivaretatt sine 

rettigheter til et godt psykososialt miljø i barnehage og i grunnskole» 

(Utdanningsdirektoratet, 2018b).  

 

Det kan dermed tolkes slik at mandatet på mange måter ensidig er knyttet inn mot eleven og 

ikke i like stor grad inn mot skolen. Det er derimot lagt opp til mulighet for lokale 

tilpasninger i mandatet slik at hver fylkeskommune kan organisere mandatet slik det passer 

fylket best (Utdanningsdirektoratet, 2018b). I en evaluering av prøveordningen i 2016 var et 

av funnene at samtlige mobbeombud opplevde eget mandat som lite konkret (Hvitsand & 



 8  

Vardheim, 2016). Det kan tenkes at den store friheten ombudene er tildelt kan gjøre mandatet 

mindre oversiktlig. Selv om mandatet fremstår som hovedsakelig rettet inn mot 

enkeltindividet ligger det implisitt i en ombudsrolle at de skal arbeide forebyggende og derfor 

i mobbeombudenes tilfelle inn mot skolene (Utdanningsdirektoratet, 20018b) 

 

Ombudsstillingen skal være uavhengig politiske og administrative myndigheter (Owren, 

2019).  For å sikre dette i størst mulig grad er mandatet deres avgrenset til barnehage og 

grunnskole. Bakgrunnen for dette valget er at fylkeskommunen er skoleeier for den 

videregående opplæringen, men ikke for de to overnevnte. Med en slik organisering vil 

ombudet være uavhengig eiere for barnehage- og grunnskolesektoren. Retten til et godt 

psykososialt miljø i videregående opplæring skal være sikret av Elev- og lærlingeombudene i 

gjeldende fylkeskommune, noe som gjør at mandatene fungerer som selvstendige aktører 

med egne avgrensede områder. Det er derimot et krav om at mobbeombudene skal 

samarbeide tett med elev- og lærlingeombudet i sitt fylke. Ved et slikt samarbeid vil de to 

ombudene sammen støtte hverandre i saker som omhandler læringsmiljø der de selv oppfatter 

det som hensiktsmessig (Utdanningsdirektoratet, 2018b).  

 

2.2.1 Arbeidsoppgaver 

Mobbeombudenes virksomhet skal foregå på fire ulike nivåer (Hvitsand & Vardheim, 2016; 

Owren, 2019; Vest-Agder Fylkeskommune, 2018). Ut fra informasjonen denne 

undersøkelsen har klart å innhente kan det dermed virke som det er noe diskrepans mellom 

ombudenes mandat og arbeidsoppgaver de er satt til å utføre. Arbeidsoppgavene skal utføres 

på følgende nivåer: individnivå, barnehage/skolenivå, systemnivå og samfunnsnivå. 

Begrunnelsen for at mandatet skal strekke seg over alle disse er at nivåene er at de blir ansett 

som gjensidig avhengige av hverandre (Hvitsand & Vardheim, 2016; Owren, 2019; Vest-

Agder Fylkeskommune, 2018). 

 

På individnivå skal ombudene i henhold til mandatet funksjonere som et lavterskeltilbud for 

de barna og foreldrene som kontakter ombudet. Innenfor dette nivået skal ombudet arbeide 

for elevenes rett til et godt psykososialt miljø i henhold til Opplæringsloven Kapittel 9A. 

Dette innebærer blant annet at ombudet skal hjelpe til med å etablere et godt skole-hjem 

samarbeid og hjelpe individet i enkeltsaker som omhandler mobbing og elevenes rett til et 
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godt psykososialt miljø med hvordan de skal henvende seg til skolen. Dette er for å sikre at 

skolen tar elevenes opplevelse på alvor (Hvitsand & Vardheim, 2016; Owren, 2019).  

 

På barnehage/skolenivå skal mobbeombudet i henhold til mandatet veilede skoler og 

barnehager. Dette er spesielt knyttet til saker som er vanskelige å løse. Dette kan foregå 

gjennom samtaler og møter, men også skriftlig korrespondanse om mer generelle forhold. 

Ellers skal ombudet jobbe forebyggende på de aktuelle arenaene ved å være en 

informasjonsressurs for de ansatte. Dette gjøres blant annet gjennom foredrag, 

kursvirksomhet og kompetanseheving til personalet. Mobbeombudet skal være et gratis tilbud 

til både skole og barnehage (Hvitsand & Vardheim, 2016; Owren, 2019).  

 

Ombudets virksomhet på systemnivå omhandler samarbeid med skole- og barnehageeier, 

samt kompetanseheving hos ulike aktører i systemene nærmest barnet, slik som Pedagogisk-

psykologisk tjeneste. Dette nivået omhandler videre samarbeid med øvrige aktører som har 

med barn og unges interesser å gjøre slik som Utdanningsetaten, Fylkesmannen og ulike 

elev- og foreldreorganisasjoner. Det skal arbeides med forebyggende og kompetansehevende 

tiltak hos de aktuelle aktørene, samt styrke det systematiske arbeidet på systemnivå mot 

mobbing. Ombudet kan innunder dette nivået også gjennomføre kurs og delta i andre 

uformelle nettverk som omhandler mobbing (Hvitsand & Vardheim, 2016; Owren, 2019). 

 

Det siste nivået mobbeombudene skal arbeide på er på et øvrig samfunnsnivå. Innunder dette 

nivået er ombudets arbeidsoppgave hovedsakelig å være synlig i den nasjonale 

samfunnsdebatten som omhandler mobbing og barnas rett til et trygt og godt psykososialt 

miljø på de aktuelle arenaene de befinner seg på. Dette kan innebære å holde innlegg på ulike 

nasjonale konferanser, skrive kronikker og debattinnlegg, være synlig på sosiale media og 

delta på intervjuer i nasjonale medier (Hvitsand & Vardheim, 2016; Owren, 2019). 

  

2.3 Ombudsrollen 

Innunder arbeidet på de ulike nivåene er det hovedsakelig fem arbeidsoppgaver som ligger 

innunder ombudets mandat. Disse er 1) å støtte og veilede enkeltindividet i saker som 

omhandler det psykososiale miljøet der barnet befinner seg, 2) arbeide forebyggende 

gjennom informasjonsspredning og opplærling, 3) sikre dialog og oppfølging etter at 

enkelthenvendelser er håndtert, 4) dele erfaring innad fylket og nasjonalt, og bidra med 
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dokumentasjon, 5) samarbeide med elev- og lærlingeombudet i eget fylke 

(Utdanningsdirektoratet, 2018b).  

 

I beskrivelsen av ombudsstillingen fra Utdanningsdirektoratet som ble sendt ut til samtlige 

fylker fulgte det et veiledende forslag til utlysningstekst for stillingen 

(Utdanningsdirektoratet, 2018b). Her ble det beskrevet at ansettelse i ombudsstillingen 

forutsatte visse kvalifikasjoner og egenskaper av den aktuelle kandidaten. Egenskapene og 

kvalifikasjonene det ble søkt etter omhandlet blant annet tidligere erfaring fra barnehage og 

skolesektor, og medfølgende kompetanse i arbeid fra disse miljøene. Videre krevde ansettelse 

i rollen visse kvalifikasjoner når det gjaldt høyere utdanning, fortrinnsvis fra relevante fag 

slik som pedagogikk, psykologi og ledelse. Fylkeskommunene hadde mulighet til egne lokale 

tilføyelser, og det var viktig at den som ble ansatt hadde kjennskap til ulike lokale forhold i 

gjeldende fylke (Utdanningsdirektoratet, 2018b). Dette viser at det var viktig for 

Utdanningsdirektoratet at de fylkesvise ombudene hadde en viss tyngde, kjennskap til og 

erfaring med problematikken fra barnehage- og skolesektoren. Disse vilkårene for ansettelse 

er en av årsakene til at gjeldende studie syntes mobbeombudene var av stor interesse for 

mobbeforskningen. På bakgrunn av disse kriteriene skal ombudene fremstå som en 

spesialistgruppe med helt unik innsikt i mobbefenomenet og lys av en skolekontekst.   
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3 Teoretiske betraktninger 

3.1 Introduksjon 

I dette kapittelet presenteres oppgavens teoretiske grunnlag. Det vil redegjøres for teori og 

tidligere forskning på feltet, ulike forståelsesrammer man kan oppfatte fenomenet ut fra og 

ulike aspekter ved mobbing slik som prevalens og konsekvenser. Kapittelet skal sammen med 

Kapittel 2 fungere som en ramme og teoretisk grunnlag for studiens forskningsspørsmål og 

problemstilling. Formålet er å belyse utfordringene, manglene og ulikhetene som preger 

forskningen på fenomenet mobbing. 

 

3.1.1 Mobbedefinisjon  

Forskningens syn på mobbing har gjennomgått relativt store endringer de siste årene. Man 

kan se utvikling i retningen fra et stort fokus på individuelle kjennetegn hos de barna som er 

direkte involvert i mobbingen til et skifte mot mer systemiske faktorer, sosiale kontekster, 

inkluderingspraksis og gruppedynamikker (Utdanningsdirektoratet, 2016). De ulike 

forståelsene som har vokst frem har dannet grunnlaget for ulik operasjonalisering og 

begrepsforståelse av fenomenet (Lund, Helgeland & Kovac, 2017; Skolverket, 2009). Dette 

gjenspeiles i definisjonene som brukes for å beskrive mobbing. Da definisjoner både er med 

på å forme måten vi tenker om konseptene som er definert og hva fenomenet omfatter kan det 

være viktig å ha kunnskap om hva definisjonene innebærer (Eriksen, 2018).  

 

I mobbeforskningen har det vist seg å være utfordrende å komme til en enighet om hvilken 

mobbedefinisjon som skal gjelde og hva denne skal inneholde (Espelage & Swearer, 2003; 

Skolverket, 2009). Tradisjonelt er det tre kriterier som er tilstede i de fleste av definisjonene: 

gjentakelse/varighet, ubalanse i maktrelasjon og opplevelsen av negative handlinger. Videre 

er det ofte tilstede en tanke om intensjon (Chalmers et al., 2016; Roland, 2007). 

Elevundersøkelsen definerer mobbing slik:  

Med mobbing mener vi gjentatte negative handlinger fra en eller flere sammen, mot 

en elev som kan ha vanskelig for å forsvare seg. Mobbing kan være å kalle en annen 

stygge ting og erte, holde an annen utenfor, baksnakke eller slå, dytte eller holde fast 

(Utdanningsdirektoratet, 2018a).  
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De tre definisjonskriteriene som blir brukt stammer opprinnelig fra Dan Olweus sin 

definisjon: «En person er mobbet eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger over en viss 

tid, blir utsatt for negative handlinger fra en eller flere andre personer» (Olweus, 1992, s. 17). 

Som man kan se skiller denne seg noe fra måten Elevundersøkelsen definerer mobbing på. 

Der Olweus sin kan bli omtegnet som relativt kort og konsis velger Elevundersøkelsen på sin 

side å liste opp ulike hendelser som kan betegnes som mobbing. Det kan antas at dette er for 

å klargjøre for praksisfeltet hvilke hendelser som kan karakteriseres under mobbing. 

 

Mobbing har i litteraturen blitt knyttet til konsepter slik som aggresjon, makt og krenkelser 

(Utdanningsdirektoratet, 2016). Krenkelse på sin side er også nylig blitt tatt i bruk i 

Opplæringsloven § 9 A-3 der det står at skolen skal ha en nulltoleranse mot krenkelser. Dette 

innebærer ulike former for krenkende ord og handlinger slik som vold, mobbing, 

diskriminering og trakassering. Karakteren til krenkelsene kan være knyttet til både direkte 

og indirekte former, og begrepet skal tolkes vidt (Kunnskapsdepartementet, 2017; 

Opplæringsloven §9A, 2017). Begrepet er derimot omdiskutert, da det i mange tilfelles kan 

oppfattes som  for vagt.  Det har videre blitt tatt i bruk i Elevundersøkelsen (Lund et al., 

2017). Dette er en undersøkelse som tar for seg trivsel og læring for barn i 7. og 10. klasse og 

elever første året på videregående. Undersøkelsen tar utgangspunkt i Gladden, Vivolo-

Kantor, Hamburger & Lumpkin’s (2014) kategorisering med verbale, relasjonelle og fysiske 

krenkelser, og skade mot andres eiendom (Gladden et al., 2014; Lund et al., 2017). Mobbing 

blir i kategoriseringen delt inn i direkte og indirekte aggressiv atferd (Gladden et al., 2014; 

Lund et al., 2017).  

 

3.1.2 Lover og rettigheter 

Kapittel 9A i Opplæringsloven (2017) omhandler elevenes rett til et trygt og godt 

psykososialt miljø på skolen. Dette skal fremme helse, trivsel og læring for elevene. Dette 

innebærer at skolen er pliktet til å inneha en nulltoleranse mot krenkelser. Skulle skolen 

oppdage handlinger av krenkende art vil dette videre utløse en aktivitetsplikt slik det 

fremkommer i §9A-4  (Kunnskapsdepartementet, 2017; Opplæringsloven, 2017). Begrepet 

nulltoleranse i mobbedebatten stammer fra den nasjonale lanseringen av «Manifest mot 

mobbing». Initiativet gikk opprinnelig ut med en målsetning om null mobbing på de norske 

skolene, men etter kritikk fra flere holdt om at dette ville være vanskelig å gjennomføre i 
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praksis ble målsetningen omformulert til en innstilling om en nulltoleranse for mobbing 

(Regjeringen, 2011; Roland, 2007). Definisjonsretten av hva som oppfattes som mobbing 

skal alltid tillegges eleven som føler seg utsatt (Regjeringen, 2011).  

 

Paragraf 9A-4 består av 6 deler. Disse er: 1. Å følge med, 2. Gripe inn mot krenkelser, 3. 

Varsle rektor og skoleeier ved mistanke, 4. Undersøke om mistanken stemmer, 5. Lage en 

skriftlig plan for tiltak og 6. Dokumentere hva som har blitt gjort for å oppfylle 

aktivitetsplikten (Opplæringsloven, 2017, §9A). Videre er barn i norsk skole omfattet av 

Barnekonvensjonen. Dette er en avtale nesten alle land i verden har underskrevet. Avtalen 

omhandler barn og deres rettigheter i landet de bor i. Blant annet har barn har en lovfestet rett 

til å bli beskyttet mot diskriminering og at alle avgjørelser som omhandler gjeldende barn 

skal ta utgangspunkt i barnets beste (Barnekonvensjonen, 2003).   

 

3.1.3 Prevalensrater 

Duncan (2013) argumenterer for at mobbeforskningen har fokusert mye på statistikk og 

prevalens. Å gi et nøyaktig estimat på hvor mange barn som blir mobbet har imidlertid vist 

seg å være svært vanskelig. Dette skyldes blant annet at det i de ulike undersøkelsene bruker 

ulike operasjonaliseringer og måleinstrumenter (Espelage & Swearer, 2003). Det vil dermed 

være vanskelig å sammenligne prevalens mellom ulike studier eller vurdere effekten av 

intervensjoner når instrumentene de tar utgangspunkt i er ulike. Dette har man sett ved flere 

tilfeller i mobbeforskningen (Hemphill, Heerde & Gomo, 2014; Vaillancourt et al., 2008). 

Prevalens undersøkes ofte gjennom anonyme spørreskjemaer barna blir bedt om å fylle ut. 

Disse fremtrer ofte som en variant av Olweus tidligere spørreskjema fra egne undersøkelser. 

Eksempelvis har man sett dette i Elevundersøkelsen (Elevundersøkelsen, 2017; Roland, 

2007).  

 

I gjeldende spørreskjema får barna utdelt en detaljert definisjon med kriterier på hva mobbing 

innebærer. Deretter blir elevene bedt om å svare på to hovedspørsmål som går ut på hvor ofte 

de opplever å bli mobbet og hvor ofte de mobber andre elever selv. Under hvert av de 

overordnede spørsmålene er det 7 mer spesifikke spørsmål som tar for seg mobbingens form 

og omfang (Solberg & Olweus, 2003). Bruk av spørreskjemaer for å undersøke 

prevalensrater er derimot ikke helt uproblematisk. Spørreskjemaene er positive i den forstand 

at det gjør det mulig å undersøke omfanget blant et stort antall barn samtidig. På den andre 
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siden kan man i slike undersøkelser ikke kontrollere at barnas svar er i overenstemmelse med 

faktisk opplevelse eller gjøre rede for andre faktorer som kan påvirke forekomsten (Roland, 

2007). En undersøkelse på over 5000 barn i aldersspennet 12 til 18 år viste at nesten 65% av 

utvalget oppga at mobbingen de hadde opplevd ikke ble rapportert inn, hverken av dem selv 

eller de voksne  (Petrosino, Guckenburg, DeVoe & Hanson, 2010). Slike funn kan tyde på at 

estimatene som blir oppgitt i ulike undersøkelser er i risiko for å ikke stemme overens med 

den faktiske opplevde mobbeprevalensen. Dette er i overenstemmelse med norske 

undersøkelser som tyder på en stor grad av underrapportering av mobbing i skolen (Eriksen, 

2018). 

 

Modecki, Minchin, Harbaugh, Guerra & Runions (2014) ønsket i en metaundersøkelse å 

undersøke prevalensraten av mobbing hos barn og unge. Et av kriteriene ved undersøkelsen 

var at studiene skulle ha prevalensrater for både tradisjonell og digital mobbing, totalt ble 80 

studier inkludert. Resultatene viste at forekomsten for de to var noe ulik, der det ble 

rapportert inn mindre digital mobbing enn den tradisjonelle formen. De to formene har 

derimot en relativt høy korrelasjon for å bli utsatt for de to typene på .40. Når det gjelder å 

mobbe andre var korrelasjonen enda høyere på .47. Prevalensraten var henholdsvis på 35% 

for tradisjonell mobbing og 15% for digital mobbing (Modecki et al., 2014). 

 

3.1.4 Konsekvenser 

En av årsakene til at det er lagt ned en betydelig innsats i mobbeforskningen de siste tjue 

årene er fordi mobbing kan ha såpass alvorlige og gjennomgående konsekvenser for den som 

blitt utsatt for mobbing, men også mobberen selv (Smith & Brain, 2000; Whitney & Smith, 

1993). Disse effektene har vist seg både på lang- og kort sikt. Det har til dags dato blitt 

gjennomført få longitudinelle studier som undersøker konsekvenser av å bli utsatt for 

mobbing. Av undersøkelsene som er gjennomført viser det seg at det å bli utsatt hovedsakelig 

kan føre til internaliserte problemer hos offeret. På kort sikt kan mobbing føre til 

skolevegring og et generalisert negativt syn på jevnaldrende. Dette kan igjen føre til vansker 

med sosial tilpasning på de arenaene barnet befinner seg i. På lang sikt viser det seg at 

mobbing kan føre til depresjon og angstproblematikk hos offeret, men også lavere selvtillit 

(Allison, Roeger & Reinfield-Kirkman, 2009; Olweus, 1994 referert i Salmivalli, 2005; 

Salmivalli, 2005).  
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Undersøkelser tyder på at det å bli utsatt for mobbing videre kan ha store konsekvenser for 

begge kjønn når det gjelder livskvalitet i form av å oppleve diverse fysiske og emosjonelle 

vansker (Allison et al., 2009; Frisén & Bjarnelind, 2010). Hovedsakelig viser funnene at 

mobbing er knyttet til depresjon og angst for alle deltakerrollene (Allison et al., 2009; Bond, 

Carlin, Thomas, Rubin & Patton, 2001; Hawker & Boulton, 2000; Kowalski & Limber, 

2013). Videre viser ulike funn en forhøyet risiko for somatiske vansker slik som hodepine og 

mageknip, panikklidelse, økt selvmordsfare, forhøyede nivåer av PTSD-symptomer, 

alkoholmisbruk, søvnproblemer, dårligere akademisk oppnåelse og en følelse av lite 

tilhørighet på skolen (Allison et al., 2009; Bannink, Broeren, Van De LooiJ-Jansen, De Waart 

& Raat, 2014; Bond et al., 2001; Copeland, Wolke, Angold & Castello, 2013; Fekkes, Pijpers 

& Verloove-Vanhorick, 2004; Gámez-Guadix, Gini & Calvete, 2015; Glew, Fan, Katon, 

Rivara & Kernic, 2005; Idsoe, Dyregrov & Idsoe, 2012; Kowalski & Limber, 2013; Lereya et 

al., 2013). 

 

Hvor sterke konsekvensene av mobbingen er og oppleves for offeret kan ha sammenheng 

med deres attribusjonsstil (Graham & Juvonen, 2001; Salmivalli, 2005). Om barnet har en 

tendens til å attribuere mobbingen til seg selv og sine internale faktorer kan dette føre til mer 

alvorlige konsekvenser enn om barnet attribuerer mobbingen til eksternale faktorer slik som 

negative kvaliteter og intensjoner fra mobberens side. Funnene indikerer videre at det kan 

finnes ulike faktorer i miljøet rundt barnet som kan minimere konsekvensene mobbingen har 

for offeret. Et eksempel på en slik faktor er opplevd støtte fra de andre barna i klassen 

(Graham & Juvonen, 2001; Salmivalli, 2005).  

 

Mobbing kan på den andre siden ha negative konsekvenser for livet til den som utfører 

mobbingen. Dette kan manifestere seg fysisk ved ulike former for smerter, generelt dårligere 

helse enn de som ikke er involvert i mobbing og psykisk i form av ulike former for 

emosjonelle vansker (Frisén & Bjarnelind, 2010). De er videre i større risiko for å oppleve 

psykotiske episoder i voksenalder (Wolke, Lereya, Fisher, Lewis & Zammit, 2014). Jenter 

som mobber andre har vist en høyere risiko for å utvikle blant annet angst og depresjon, men 

også agorafobi som er frykt for å forlate hjemmet (Kowalski & Limber, 2013) Guttene på sin 

side kunne rapportere en høyere rate av suicidalitet (Copeland et al., 2013). Å mobbe andre 

har hos guttene videre blitt knyttet til antisosial personlighetsforstyrrelse og senere 

kriminalitet (Copeland et al., 2013).  

 



 16  

Forskning har vist at omtrent halvparten av mobbere simultant rapporterer å være utsatt for 

mobbing selv. Denne gruppen barn blir i forskningen ofte omtalt som bully-victims. Det er 

mye som tyder på at dette er den aller mest sårbare gruppen i mobbesamspillet da de 

eksponeres for konsekvenser fra begge sider. Disse barna viser ikke bare høye nivåer av 

aggresjon og depresjon, men funnene indikerer at de i tillegg strever med dårlig selvkontroll 

og manglende prososiale ferdigheter. Ved siden av dette måler de ofte lavt på akademisk 

kompetanse, og har en generell dårligere fungering enn gruppen med bare mobbere eller ofre 

(Hanish & Guerra, 2004; Nansel et al., 2001, 2004; Schwartz, 2000; Veenstra et al., 2005).  

 

I en studie på 2230 barn fra 122 ulike skoler viste det seg at gutter hadde en større 

sannsynlighet for å være enten mobber eller såkalt bully-victim. Disse barna målte høyere 

enn de andre barna og deltakerrollene på mål av aggressivitet, noe som er i overenstemmelse 

med tidligere studier gjennomført på feltet (Veenstra et el., 2005). I en meta-analyse 

gjennomført for å undersøke hvilke faktorer som kunne være med på å forutse å falle 

innunder kategorien bully-victim ble det hevdet at gruppen kan inneha visse typiske 

problemer. Dette innebærer blant annet en blanding av internaliserende og eksternaliserende 

problemer. Funnene indikerer at disse barna ofte sliter med negativt selvbilde, ha dårlig sosial 

kompetanse og derfor ikke dekkende problemløsningsferdigheter når det kommer til sosialt 

samspill. Ved siden av dette blir den typiske bully-victim avvist fra sine jevnaldrende og 

sliter ofte akademisk (Cook, Williams, Guerra, Kim & Sadek, 2010).  

 

3.2 Mobbing som fenomen 

3.2.1 Terminologi og historie 

Mobbing slik vi kjenner det i dag kan bli ansett som et relativt nytt fenomen, og dets 

terminologi ble først introdusert i Sverige av Peter-Paul Heinmann i 1969 (Skolverket, 2009). 

Heinemann introduserte begrepet i en artikkel publisert i Liberal Debatt om hans opplevelse 

av å være far til en adoptert gutt med mørk hudfarge. Hans opplevelse var at sønnen ble utsatt 

for sosial utestengelse og trakassering som han vurderte som en form for gruppevold mot et 

enkeltindivid. Dette knyttet han opp til en blanding av ideer om apartheid, rasisme, sosial 

trakassering og utestengelse. Heinemann var den første som refererte til slike handlinger 

sønnen hans hadde opplevd som mobbing, eller «mobbning» på svensk. Ordvalget hentet han 

inspirasjon fra Konrad Lorenz undersøkelser på dyrs gruppeatferd og aggressivitet i naturen. 
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Heinemann hadde på denne måten gjennom sin artikkel opprettet et helt nytt begrep og satt 

dette begrepet i en sosial kontekst det var lett for mange å kjenne seg igjen i (Agevall, 2008; 

Skolverket, 2009; Smith, Cowie, Olafsson & Liefooghe, 2002).  

 

Den store medieoppmerksomheten som fulgte i Sverige førte til at fenomenet Heinemann 

prøvde å beskrive fanget interessen innenfor både sosiale, utdanningsmessige og politiske 

domener. Det viste seg raskt at denne interessen også ville spre seg i Norge og Skandinavia 

som sådan (Agevall, 2008; Olweus, 1992). Den store samfunnsoppmerksomheten rundt 

fenomenet slik vi kjenner den i dag slo til for fullt i Norge i 1982. Bakgrunnen for dette var 

massiv medieoppmerksomhet rundt selvmordet til tre unge gutter i alderen 10 til 14 år. 

Nyhetsrapporteringene den gang antok at årsaken til guttenes selvmord skulle være at de 

hadde blitt utsatt for alvorlig mobbing. Det var også denne hendelsen som skulle til for at 

Kirke- og undervisningsdepartementet valgte å involvere seg ved å arrangere en storslått 

kampanje mot mobbing i 1983, og med dette startet den første regjeringssatsningen mot 

mobbing (Olweus, 1992). 

 

Men selv om interessen for mobbing tidlig var til stede ble det ikke opprettet en klar 

definisjon av fenomenet før noe senere. Dette gjorde at ulike eksempler og egne tolkninger 

var med på å forme samfunnets forståelse av fenomenet den første tiden. Da dette bygget på 

Heinemanns egne beskrivelser av Konrad Lorenz verker og egne opplevelser hadde dette 

konsekvenser for hvordan fenomenet ble oppfattet i samfunnsdebatten. For det første gjorde 

hans artikkel at det tidlig ble antatt at mobbing var en form for undergruppe av aggresjon 

spesifikt knyttet til skolen. Hans fokus på sønnen som annerledes var noe media raskt plukket 

opp på. Dette medførte at individuelle trekk hos mobbeoffer og senere også den som utfører 

mobbingen fikk stor oppmerksomhet. I de medfølgende årene ble også den aggressive 

flokkmentaliteten vektlagt (Agevall, 2008).  

 

Selve forskerinteressen rundt mobbing slo for alvor til med Dan Olweus bøker og store 

empiriske undersøkelser på 1970 tallet. I 1973 utga han sin første bok om mobbing som 

bygget på kvantitative undersøkelser av omtrent tusen gutter i aldersspennet 12 til 16 år 

(Agevall, 2008; Olweus, 1993; Skolverket, 2009). Olweus har sin bakgrunn fra psykologien, 

og skrev sin doktorgradsavhandling om aggresjon ut fra det han selv kalte et perspektiv som 

stammet fra personlighetspsykologien. Han ønsket gjennom sin doktorgradsavhandling å 

skape et nytt konseptuelt rammeverk da han ikke var enig i mange av de tidligere etablerte 
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teoriene. Hans eget teoretiske rammeverk legger vekt på kognitive faktorer i individets 

reaksjoner og det han kalte to ulike aggressive tendenser. Disse mente han kunne bli sett på 

som relativt stabile disposisjoner i individet som kan bli aktivert i ulike situasjoner (Olweus, 

1970).  Det kan argumenteres for at hans arbeid med avhandlingen og hans forståelse av 

aggresjon kan ha vært med på å forme hans senere undersøkelser av mobbing som fenomen. 

Selv om han ikke var enig med Heinemanns tanke om mobbing som et rent gruppefenomen 

var han enig at det var snakk om negative handlinger i form av aggressiv atferd (Olweus, 

1993; Skolverket, 2009).   

 

Det kan derfor hevdes at Olweus og Heinemanns bidrag er en av årsakene til at interessen for 

mobbing raskt spredte seg fra Skandinavia videre i Europa, men også til land som Australia 

og USA. Det skal derimot også nevnes at Japan på sin side har hatt en egen selvstendig 

forskertradisjon på et tilsvarende fenomen de kaller «ijime». Denne utviklingen har foregått 

noe parallelt med forskningen i Skandinavia (Agevall, 2008; Roland, 2007; Smith & Brain, 

2000; Smith et al., 1999; Smith et al., 2002).  

 

3.2.2 Ulike former for mobbing 

Mobbing kan ta mange ulike former og kan bli identifisert gjennom ulike typer og kategorier. 

Når det gjelder overordnede kategorier kan man si at mobbing kan oppstå direkte eller 

indirekte (Olweus, 1992). Direkte mobbing omhandler aggressiv atferd som er rettet mot et 

annet barn i dette barnets tilstedeværelse. Med andre ord er denne mobbingen mer 

konfronterende direkte mot den som blir utsatt for den. Indirekte mobbing på sin side er 

aggressiv atferd som ikke krever at barnet er direkte tilstede, men kan for eksempel foregå 

elektronisk eller bak barnets rygg (Gladden et al., 2014; Olweus, 1992; 19933). Man kan 

blant annet dele de ulike typene inn i direkte mobbing, verbal mobbing, fysisk mobbing, 

verbal (ikke fysisk) mobbing og seksuell trakassering. Direkte mobbing kan bli karakterisert 

som atferd som å erte andre, true dem, slå eller stjeling fra en annen elev. Verbal mobbing 

omhandler mobbing som å spre rykter eller kalle andre stygge navn. Fysisk mobbing er å 

gjøre fysisk skade på den som blir mobbet i en eller annen form. Verbal (ikke fysisk) 

inkluderer sosial utestengelse men også mobbing over internett. Den siste formen er seksuell 

trakassering som er den formen for mobbing som er ment å enten latterliggjøre eller 

kontrollere en person på grunn av dens kjønn, legning eller seksuelle orientering (Beaty & 

Alexeyev, 2008).   
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En annen form for mobbing som har blitt mer fremtredende de siste årene er digital mobbing 

eller såkalt cyberbullying (Notar, Padgett & Roden, 2013). Denne mobbingen arter seg noe 

annerledes enn de andre formene da det ikke krever at den som mobber og den som blir 

mobbet befinner seg på samme sted til samme tid. Digital mobbing kan foregå gjennom pc 

eller barnas telefoner, lettere sagt alle enheter som har mulighet for internetttilkobling eller 

annen kommunikasjon (Hinduja & Patchin, 2008; Notar et al., 2013; Roland, 2007). Denne 

typen mobbing skaper dermed en annen form for distanse og mulighet for anonymitet enn 

den tradisjonelle formen gjør. Mobbing på nett skaper derfor helt andre muligheter for å 

mobbe, og kan foregå på andre måter enn den tradisjonelle formen gjør. Denne distansen kan 

medføre at barna ikke føler at de er underlagt de samme reglene og føringene som de ellers 

vil være på andre arenaer, slik som på skolen. Det har i forskningen også blitt hevdet at 

internettmobbing ikke trenger å hvile på stabile disposisjoner i barnet slik som 

aggresjonstendenser, men at det kun kan være et uttrykk og utløp for barnas hat (Hinduja & 

Patchin, 2008; Notar et al., 2013).  

 

3.2.3 Roller 

Mobbing kan bli ansett som et sosialt gruppefenomen som hovedsakelig oppstår i visse typer 

sosiale settinger, slik som i en klassesituasjon (Björkqvist, Ekman & Lagerspetz, 1982). Det 

har blitt hevdet at det er hovedsakelig to egenskaper som er med på å karakterisere mobbing. 

Disse egenskapene er at mobbing har en kollektiv karakter og at den er basert på sosiale 

forhold som oppstår i gruppen (Lagerspetz, Bjorkqvist, Berts & King, 1982). Når man først 

begynte å definere og operasjonalisere fenomenet jobbet man hovedsakelig ut fra to stabile 

roller eller dimensjoner. De rollene som ble definert var enten mobber eller offer for mobbing 

(Agevall, 2008; Olweus, 1993; Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist, Österman & Kaukiainen, 

1996). Mobbeofferet kan bli karakterisert som enten passivt og underdanig eller 

provoserende (Olweus, 2003). Man har senere i forskningen sett at barn kan innta flere typer 

roller i et mobbe-samspill enn bare disse to, og det har også vist seg at barn kan endre rolle 

over tid og fra situasjon til situasjon. I den mer tradisjonelle formen for mobbing har det blitt 

identifisert fire ulike roller barn kan kategoriseres under. Disse er mobber, offer, tilskuer, og 

såkalt bully-victim. Atferden som observeres kan bli sett på som dynamisk og falle langs et 

kontinuum (Espelage & Swearer, 2003).  
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Olweus (2003) har utviklet en modell for hvordan han antar ulike roller fungerer i et 

mobbesamspill. Han utfordrer dermed taksonomien nevnt over ved å inkludere et mer 

nyansert rollebilde. Han har identifisert 8 ulike deltakerroller eller reaksjoner, inkludert 

mobber og mobbeoffer. De andre 6 rollene er ulike posisjoner de andre barna kan innta. 

Tilhengerrollen er en aktiv rolle i mobbingen, men er ikke den som starter selve prosessen. 

Støttespillerne eller de passive mobberne er med på å støtte mobbingen, men tar ikke selv en 

aktiv del av den. De passive støttespillerne liker at mobbingen tar sted, men viser ingen åpen 

støtte til de som utfører den. Det finnes også en rolle med tilskuere som velger å ikke ta noe 

standpunkt i mobbingen som utføres. Rollen med mulige beskyttere av mobbeofre liker ikke 

at mobbingen foregår, men gjør ikke noe med det heller. Den siste gruppen er beskyttere av 

mobbeofferet, og liker ikke at mobbingen foregår og prøver derfor å hjelpe den som blir 

utsatt for den. I midten av sirkelen er offeret plassert, og mobberne blir karakterisert som de 

som starter og tar en aktiv del av mobbingen (Olweus, 2003).  

 

 

Figur 1: The Bullying Circle (Olweus, 2003).  
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I en finsk undersøkelse på 573 barn ble det undersøkt hvilke ulike roller barn inntok i 

mobbeprosessen. Barna var i aldersgruppen 12-13 år. Fenomenet ble undersøkt med et 

forståelsesgrunnlag i at mobbing er et sosialt fenomen bestående av gruppeprosesser. Det ble 

identifisert flere deltakerroller bestående av offer, mobber, forsterker, assistent, beskytter og 

utenforstående. Rollene ble oppfattet som gjensidig utelukkende, noe som vil tilsi at du kun 

kan inneha en rolle i mobbeprosessen. Det viste seg derimot at offeret kunne påta seg andre 

roller i mobbesituasjoner der de selv ikke var målet for mobbingen (Salmivalli et al., 1996).  

 

Deres undersøkelser viste at det fantes noen kjønnsforskjeller når det gjaldt hvilke roller 

barna hadde i mobbingen. Jentene inntok oftere roller som beskyttere eller ikke deltakende, 

mens guttene på sin side inntok oftere roller som forsterker og assistent i mobbingen. Det ble 

også identifisert flere gutter som mobbet enn jenter, med henholdsvis en forskjell på 10.5% 

for guttene og 5.9% for jentene. Rollen som offer var ikke kjønnstypisk, og omlag 11% av 

hvert kjønn ble identifisert under denne rollen. Det var 87% av alle barna som kunne bli 

plassert innunder en av deltakerrollene i mobbeprosessen. Disse resultatene kan være en 

indikasjon på at de fleste av barna i en klasse faktisk innehar en rolle i mobbingen, og at 

tradisjonell mobbing derfor kan bli ansett som et gruppefenomen (Salmivalli et al., 1996).  

 

I tilfellet med mobbing som foregår over nett har det blitt identifisert seks ulike roller barna 

kan innta. Disse er: 1) Entitlement bullies. Denne rollen innebærer at barnet mener de er 

bedre enn andre og at dette gir dem rett til å plage andre. 2) De som blir mobbet. Denne 

gruppen består av barn som blir mobbet der den som mobber ser på dem som underlegne og 

annerledes. 3) Vekslerrolle. Denne rollen blir inntatt av barn som selv har opplevd å bli 

mobbet, og velger å ta igjen og hevne seg på andre over nett. 4) Vekslerrolle der 

vedkommende er mottaker. Denne gruppen eller rollen er barn som tidligere har mobbet 

andre og nå selv blir mobbet over nett. 5) Bystanders. Denne gruppen med barn støtter og 

oppmuntrer den som utfører selve mobbingen, eller inntar en rolle på sidelinjen uten å gripe 

inn. 6) Bystanders som er med på å løse problemet. Denne siste gruppen med barn står også 

på sidelinjen, men velger å gripe inn i mobbingen ved å protestere eller støtte den som blir 

mobbet. Rollene som oppstår ved internettmobbing kan være annerledes og skiftende grunnet 

de anonyme og utjevnende faktorene nettet kan skape. Dette kan også fører til at barn som 

ellers ikke ville deltatt nå befinner seg i kjernen av mobbingen (Mason, 2008; Trolley et al., 

2006; Willard, 2005 referert i Notar et al., 2013).  
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3.3 Teorier og perspektiver  

Et paradigme kan bli sett på som visse grunnleggende antagelser som former forståelsen av 

verden, og i forlengelse av dette også de prinsippene forskningen arbeider ut fra. Dette fører 

til visse epistemologiske posisjoner som omhandler hvilken kunnskap vi innehar og hva vi 

kan si om verden rundt oss. Et positivistisk paradigme følger troen på at objektiv kunnskap 

og sannhet kan og burde oppnås gjennom vitenskapelige metoder og empiri. Dette 

paradigmet har vært ledende innenfor psykologien i mange år og står fortsatt sterk hos 

mange. Dette kan også sies å gjelde for forskningen som omhandler mobbing (Duncan, 2013; 

Langdridge, 2007) Et paradigme er i forlengelse også med på å påvirke hvilke metoder man 

bruker, og innenfor det positivistiske paradigme har eksperimenter og statistiske metoder stått 

høyt. Et mer fenomenologisk og kvalitativt paradigme på sin side er opptatt av 

førstepersonsperspektivet i en virkelighetsnær setting, og er opptatt av personens egen 

forståelse av erfaringen de har tilegnet seg (Langdridge, 2007; Skolverket, 2009). Med dette 

til grunn kan man på mange måter hevde at forståelsen av mobbing nå er på vei til å bevege 

seg mot et nytt paradigme (Schott & Søndergaard, 2014). Man har gått fra en forståelse i 

forskersamfunnet som har vektlagt individualistisk psykologisk perspektiv til å nå arbeide ut 

fra en forståelse som også innebærer det sosiale aspektet ved mobbing og medfølgende 

gruppeprosesser. Denne utviklingen i forskerforståelsen er med på å belyse hvor komplekst 

fenomenet mobbing faktisk er (Smith & Brain, 2000; Utdanningsdirektoratet, 2016 ). 

 

3.3.1 First- and second order perspective 

Teoretisk finnes det altså svært ulike måter å forstå mobbing på. Det kan argumenteres for at 

ulik teoretisk forståelsesramme kan påvirke hvordan man møter og håndterer vansker som 

oppstår i skolen (Skolverket, 2009). I et forsøk på å begrepsfeste variasjoner i 

mobbeforståelser har det blitt foreslått å omtale de ulike posisjonene innenfor 

mobbeforskningen som «first- and second order perspectives» (Kousholt & Fisker, 2015; 

Slee & Mohyla, 2007).  Et «first-order»-perspektiv på mobbing har individets fungering i 

fokus. Mobbingen blir ut fra et slikt perspektiv oppfattet som et uttrykk på en atferd hos 

barnet som kan bli ansett å være dysfunksjonell og antisosial. Dette synet ser på mobberen 

som en person uten noen form for selvkontroll og liten grad av empati, og det barnet som 

utfører mobbingen vil kreve korrigering for å få slutt på mobbingen. Den som blir utsatt 

trenger på sin side å bli beskyttet og passet på da det ikke er i stand til å forsvare seg selv. 
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Teoretikerne og praktikerne innenfor dette perspektivet hevder det kreves en endring i 

individet i form av egenskaper dette barnet må utvikle for å justere atferden de utviser. Dette 

skjer gjerne gjennom ulike intervensjoner med fokus på individuelle karakteristikker og 

opplæring av ferdigheter. Disse innebærer ofte opplæring i empati for mobberen og 

intervensjoner med fokus på økt selvtillit for de som opplever å bli mobbet (Henningsen, 

Hansen & Søndergaard, 2010; Kousholt & Fisker, 2015; Slee & Mohyla, 2007; Walton, 

2005).  

 

Praktikere og forskere med som tar utgangspunkt i et «second-order»- perspektiv mener 

endring i mobbesituasjonen kun oppstår når systemet rundt barnet er med på endringen. 

Mobbingen blir oppfattet som en del av de sosiale prosessene som skjer rundt barnet, og at 

den dermed også vil være kontekstavhengig. Her ser man ofte etter faktorer i systemet og 

miljøet rundt barnet som kan være med på å opprettholde mobbingen. For at endring skal 

kunne oppstå må man endre fokus og heller se på forhold mellom barna, interaksjoner og 

kommunikasjon mellom dem, ulike roller som oppstår og faktorer som er med på å 

underbygge eller forebygge mobbingen. Det kan hende at systemet i seg selv må gjennomgå 

en endring i form av oppfatninger, holdninger, underliggende strukturer og prosedyrer for å 

få bukt med mobbingen. Endringer på dette nivået vil derfor kun oppstå når de sosiale 

strukturene innenfor en gitt kontekst endrer seg (Henningsen et al., 2010; Kousholt & Fisker, 

2015; Slee og Mohyla, 2007)   

 

3.3.2 Medisinsk svekkelsesmodell vs. Økologisk systemperspektiv  

Den medisinske svekkelsesmodellen har historisk vært svært fremtredende i 

spesialpedagogikken, men også som bakgrunn for det psykologiske paradigmet man kan se i 

mobbeforskningen. (Duncan, 2013). Duncan (2013) argumenterer for at den medisinske 

svekkelsesmodellen også viser seg på mobbefeltet. Eksempler han gir på dette er at 

mobbingen ses på som en form for dysfunksjon i individet, det er ekspertene som sitter på 

defineringsmakt, og mobbing blir attribuert til manglende egenskaper hos mobber og offer, 

og behandlingen av mobbingen er ofte ferdighetstrening av ulike slag. Den medisinske 

svekkelsesmodellen stemmer derfor ganske godt overens med tanken fra et «first order»-

perspektiv (Kousholt & Fisker, 2015; Slee og Mohyla, 2007).  
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Et annet rammeverk man kan arbeide ut fra i mobbeforskningen er fra et økologisk 

systemperspektiv. Dette perspektivet prøver å sette fokus på mobbefenomenets kompleksitet 

(Dupper, 2013). En slik forståelse bygger videre på Bronfenbrenners rammeverk med Mikro-

, Meso-, Ekso-, Makro- og Chronosystemer som beskriver ulike miljømessige systemer 

barnet befinner seg i (Bronfenbrenner, 1986; Bronfenbrenner, 1994; Hong & Espelage, 

2012). Disse systemene omhandler blant annet påvirkninger fra barnets innerste krets slik 

som familie og skole (mikro), påvirkninger fra systemene som interagerer fra mikrosystemet 

slik som skole-hjem samarbeid (meso), indirekte påvirkning fra for eksempel politikk men 

også institusjoner som påvirker barnet indirekte (ekso), påvirkning fra samfunnsstrukturer og 

kultur (makro) og et tidsperspektiv som omhandler endring eller varighet i fenomener slik 

som skilsmisse (chrono) (Bronfenbrenner, 1986; Bronfenbrenner, 1994, Rørnes, 2007). 

 

Innenfor det økologiske systemperspektivet ser man etter riskfaktorer og forklaringer på 

mobbing i de ulike systemene rundt barnet og interaksjonen mellom dem. Mobbing blir 

derfor ikke forstått som dysfunksjon i individet, men heller sett på som et komplekst 

påvirkningsforhold der man ser hvordan psykologiske karakteristikker slik som aggresjon 

kan påvirkes av de ulike systemene barna befinner seg i og interagerer med. Barnet befinner 

seg dermed i sentrum av disse systemene, men er ikke nødvendigvis årsaken bak hvorfor 

mobbingen oppstår (Dupper, 2013; Hong & Espelage, 2012; Swearer, Espelage, Vaillancourt 

& Hymel, 2010).  

 

3.3.3 Skoleperspektivet 

Det er mulig å trekke linjer fra «first and second order»- perspektiv til det Nordahl og 

Sunnevåg (2008) i sin rapport om spesialundervisning omtaler som det kategoriske og 

relasjonelle perspektivet i skolen. Innehar man et kategorisk perspektiv på barn og deres 

utfordringer ser man barna ut fra en medisinsk og psykologisk forklaringsmodell med fokus 

på individet og dets definerte problemer (Skrtic 1991; Sunnevåg & Nordahl, 2008). Det er 

barnets individuelle egenskaper, eller i noen tilfeller mangel på ønskede egenskaper, som 

legger grunnlaget for utformingen av hvilken hjelp barnet skal motta. Det er dermed noe 

innad barnet som gjør at det ikke fungerer slik man ønsker på skolen. I et mer relasjonelt 

perspektiv ser man barnas vansker og fungering i lys av strukturene og relasjonene som 

befinner seg rundt barnet. Spesielt dette med å skape inkluderende fellesskap blir sett på som 

essensielt i arbeidet med inkludering og ekskludering i skolen. Om eleven viser tegn til 
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vansker på visse arenaer vil dette fra et slikt perspektiv være uttrykk på at det finnes 

underliggende strukturer i systemet som ikke er optimale for barnets fungering (Nordahl & 

Sunnevåg, 2008).  

 

3.4 Definisjonstradisjoner 

Schott (2014, s. 27)  presenterer det hun anser som de tre store definisjonstradisjonene 

innenfor forskningsfeltet. Den første og mest dominerende forskningsretningen er uten tvil 

Dan Olweus sin som anser mobbing for å være en form for individuell aggresjon. Denne 

grunnleggende forståelsen har fått stor oppslutning blant en rekke forskere og har også vært 

med på å forme videre forskning, men også skolens praksis og policyer (Eriksen, 2018; 

Schott, 2014). En annen retning forståelsen har tatt anser mobbing for å være en form for 

sosial vold som forårsakes av politiske og samfunnsmessige spenninger (Farrington, 1993; 

Schott, 2014). Den tredje etablerte retningen ser på mobbing i lys av en forståelse om 

dysfunksjonelle gruppedynamikker innenfor klasserommet som skaper mobbingen (Schott, 

2014).  

 

3.4.1 Individfokusert 

Dan Olweus har historisk definert mobbing ut fra individuelle egenskaper hos mobber og 

mobbeoffer (Olweus, 1970, 1993). Han definerer mobbing som både når det er en enkelt 

person eller en gruppe som står for plagingen av en annen person. Han antar at mobbing 

utført av en gruppe kan oppfattes mer alvorlig av offeret (Olweus, 1993). Olweus 

argumenterer for at begrepet «mobbing» ikke er lingvistisk tilfredsstillende å bruke når man 

snakker om hendelser der en person plager en annen. Han poengterer likevel at det er viktig å 

inkludere denne formen for plaging i selve begrepet da hans studier tyder på at omlag 35-

40% av mobbetilfellene blir utført av en enkelt person (Olweus, 1992, 1993). Det er Olweus 

som står bak en av de mest brukte definisjonene på mobbing i dag: «En person er mobbet 

eller plaget når han eller hun, gjentatte ganger og over en viss tid, blir utsatt for negative 

handlinger fra en eller flere andre personer» (Olweus, 1992 s. 17).  

 

Det er flere deler ved den etablerte definisjonen det kan være viktig å ta tak i. For det første 

legger Olweus vekt på at negative handlinger samsvarer med det som blir lagt i innholdet i 

definisjonen til aggressiv atferd (Olweus, 1973b referert i Olweus, 1993). Handlingen skal bli 
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utført med en intensjon om å påføre en annen person skade eller ubehag. Slike handlinger 

omfatter både verbale og fysiske angrep, og kan romme alt fra å ekskludere noen fra gruppen 

til å bruke verbal og fysisk vold. Den ikke-fysiske mobbingen er den han antar er mest 

fremtredende blant begge kjønn, men den mer fysiske formen er mest vanlig blant guttene 

(Olweus, 1993).  

 

Mobbing skal opprinnelig innebære en tidsdimensjon der de negative handlingene blir 

repetert over tid. Olweus antyder at enkelthendelser allikevel kan bli karakterisert som 

mobbing om handlingen er alvorlig nok. Det karakteriseres ifølge Olweus ikke som mobbing 

så lenge elevene det gjelder har et balansert maktforhold seg imellom (Olweus, 1993).  Den 

som blir utsatt for mobbing skal bli ansett som svakere i relasjonen og ha vansker med å 

forsvare seg selv. Olweus egne undersøkelser viser at det i all hovedsak er lite eksternale 

trekk som kan forklare hvorfor noen barn mobber og blir mobbet. Det eneste fysiske trekket 

han fant skilte seg ut var at mobberne i gjennomsnitt var noe sterkere (Olweus, 1978, 1993). 

Selv om kriteriene som inngår i Olweus definisjonen er mye brukt både i allmenn praksis og i 

forskning er ikke alle aspektene ved den universelt akseptert(Smith & Brain, 2000).  

 

Den typiske mobberen blir karakterisert først ut fra deres aggressivitet. Denne aggressiviteten 

kan ifølge Olweus (1992; 1993) rettes mot jevnaldrende, men kan også få utløp på de voksne 

i barnets liv. Flere forskere antar at dette personlighetstrekket er det viktigste når det gjelder 

tilbøyeligheten til å plage andre (Olweus, 1993; Roland, 2007). Aggressiviteten viser seg å 

være et langvarig trekk som kan få uttrykk over mange ulike settinger, og mobberne kan også 

vise andre typer av antisosial atferd (Farrington, 1993). Tidligere undersøkelser tyder på at de 

har en lettere tilbørlighet til å utøve vold og kan være impulsive i sin atferd. De viser liten 

evne til empati mot andre, og innehar også en sterk trang til å dominere andre. Dette skyldes 

underliggende motiver som deres behov for å føle at de innehar sosial status og makt over 

andre. Andre motiver kan være at mobbingen fungerer som vinning for dem, og at de bruker 

deres ofre til å gi den materielle ting de skulle ha lyst på. Det siste underliggende motivet 

Olweus nevner er at siden mobbere ofte kommer fra familier som mangler varme og 

involvering vil barna få en viss tilfredsstillelse av å skade andre barn. Barna kommer også 

oftere fra familier med lavere sosioøkonomisk status, og foreldrene deres innehar ofte dårlige 

oppdragerteknikker (Farrington, 1993; Olweus, 1993).  
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Noen teorier bak mobberens atferd legger vekt på at aggresjon kan stamme fra svekkelser i 

mobberens evne til å prosessere den sosiale informasjonen den mottar. Mobberen har ofte i 

litteraturen blitt fremstilt som smådumme gutter med større fysisk styrke enn gjennomsnittet 

(Olweus, 1993; Sutton, Smith & Swettenham, 1999b). Mobbeofrene blir på sin side gjennom 

det individfokuserte perspektivet forklart ut fra individuelle egenskaper slik som dårlige 

sosiale ferdigheter og lav selvtillit. De blir også sett på som mer usikre, upopulære og 

engstelige enn de andre barna (Farrington, 1993; Olweus, 1993; Roland, 2007). Ofrene for 

mobbing er ofte mer sensitive og passive, de kan være redde for å skade seg selv og deltar 

derfor ikke aktivt i lek og andre aktiviteter, og de kan ofte relatere seg bedre til lærerne på 

skolen enn sine jevnaldrende og er derfor ofte alene (Olweus, 1993; Roland, 2007).  

 

Olweus (1993) deler ofrene inn i to kategorier, passive og provoserende mobbeofre. De 

passive ofrene er mer engstelige og fysisk svake, og ifølge Olweus (1993) sender de ut 

ganske sterke signaler som viser at de ikke vil gjøre motstand om de skulle bli utsatt for 

mobbing. Deres personlige karakteristikker fører til at de blir utsatt for mobbing, og dette kan 

føre til økt angstnivå som gjør dem enda mer utsatt. Det forhøyede angstnivået kan føre til at 

ofrene ofte har sterke emosjonelle reaksjoner på mobbingen slik som sterk gråt, og disse 

reaksjonene i seg selv utgjør en risiko for å bli mobbet (Olweus, 1993; Roland, 2007). Det ser 

det ut til at de som blir utsatt for mobbingen har et mer engstelig reaksjonsmønster i 

motsetning til mobberens aggressive mønster. De mer provoserende ofrene på sin side 

innehar ifølge dette individperspektivet både aggressive og engstelige reaksjonsmønstre. 

Disse barna kan bli sett på som urolige og hyperaktive, samtidig som de sliter med å 

opprettholde konsentrasjon i ulike settinger. Dette kan føre til irritasjon hos de andre barna i 

klassen, som ifølge Olweus kan føre til veldig negative reaksjoner fra gruppen som helhet. 

Det vil si at for denne gruppen ofre kan ofte hele klassen være med på mobbingen, og de er 

ofte også lite likt av lærerne. I motsetning til den passive gruppen med ofre innehar den 

provoserende gruppen ofte de usikre karakteristikkene i kombinasjon med at de lett blir sinte 

og prøver å sloss tilbake  (Olweus, 1993).  

 

Reaktiv og proaktiv aggresjon 

Man kan se på mobbing ut fra et aggresjonsperspektiv, fortrinnsvis reaktiv og proaktiv 

aggresjon. De to typene aggresjon er hovedsakelig ulike på to områder, det ene som 

omhandler emosjonene hos den som utfører handlingen og det andre planet dreier seg om 

hvilken hendelse som er utløsende for atferden (Roland & Idsøe, 2001). Reaktiv aggresjon 
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handler om frustrasjon eller provokasjon i den form av at barnet har en reaksjon på å bli 

krenket av andre eller at de gjennomgår en frustrerende hendelse. Denne krenkende 

hendelsen skaper et sinne i barnet som kan utløse den reaktive aggresjonen. Sinnereaksjonen 

som eventuelt oppstår avhenger av barnets attribusjoner av hendelsen. Attribuerer barnet 

årsaken til interpersonlige forhold slik som at andres onde vilje ligger bak vil situasjonen 

utløse en sterkere sinnereaksjon (Roland, 2007; Roland & Idsøe, 2001). Proaktiv aggresjon 

på sin side kan oppfattes som mer strategiske og såkalt kalkulerte valg mobberen tar for å 

enten få utløp for egen aggresjonsdrift eller sitt behov for å oppnå makt over andre (Nome, 

2014; Price & Dodge, 1989).  

 

Den proaktive formen for aggresjon kan ta en av to former. Instrumentell aggresjon er formen 

der aggresjonen oppstår for å oppnå en materiell gode, om dette er et objekt eller et tenkt 

territorium. Den andre formen for proaktiv aggresjon er mobbeatferd der det antas at den 

aggressive atferden skaper en form for positiv emosjon i barnet ved å oppnå ønsket utfall 

(Price & Dodge, 1989; Roland & Idsøe, 2001). Denne aggresjonsformen kan også oppstå i 

tilfellet der det er flere som utfører den aggressive handlingen mot et annet barn og er ofte 

mer personorientert. Reaktiv og proaktiv aggresjon skiller seg dermed på om det utløser 

positiv eller negativ emosjon i øyeblikket aggresjonen oppstår og om det er barnet som 

krenker eller opplever krenkelsen (Nome, 2014; Price & Dodge, 1989; Roland, 2007; Roland 

& Idsøe, 2001). I hovedsak er det proaktiv aggresjon som predikerer mobbing av andre 

elever, men det finnes ikke empiriske bevis som tilsier at mobbing ikke kan bestå av begge 

formene (Roland & Idsøe, 2001). 

 

3.4.2 Sosial vold  

Denne forskerretningen undersøker en rekke sosiale årsaker de mener er med på å skape 

mobbing innenfor klasserommene. Slike sosiale årsaker kan være politisk uro, sosio-

økonomiske faktorer, religion og landets økonomi (Schott, 2014). Denne retningen arbeider 

ut fra en forståelse om at mobbing i klasserommet kan bli ansett som et miniatyrbilde som 

gjenspeiler samfunnets egenskaper som helhet, og at mobbing kan bli ansett som vold og 

kriminelle handlinger utført av barn (Farrington, 1993; Schott, 2014).  Det som ofte 

kjennetegner denne forståelsen er at den er knyttet til land som gjennomgår store sosiale 

omveltninger og befinner seg i ulike kriser. Innbyggerne og forskerne innenfor denne 

retningen bruker dermed deres forståelse og kunnskap om dette som et rammeverk for å også 
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forstå mobbing. I lys av dette anser de dermed mobbing som noe såpass alvorlig at det er på 

linje med samfunnets problemer ellers, men også noe som står i kontrast med hva som burde 

være ordinære interaksjoner mellom mennesker. Mobbing blir derfor også sterkt knyttet opp 

til språkbruk rundt ulike konsepter og ulike institusjoner innenfor samfunnet (Schott, 2014).  

 

3.4.3 Dysfunksjonelle gruppedynamikker 

Å anse mobbing som en prosess som foregår i form av ulike gruppedynamikker er en annen 

måte å forstå fenomenet på. Denne tankegangen kan derimot argumenteres for at har fått liten 

plass i den empiriske forskningen på feltet. Prosessen blir forstått ut fra en tanke om at selv 

om de fleste barna i en gruppe eller klasse ikke deltar direkte i mobbingen kan deres roller og 

atferd være med på å starte og opprettholde mobbingen. Dette skyldes at de som utfører 

mobbingen kan tolke tilskuerrollenes atferd som oppmuntrende (Salmivalli et al., 1996).  

Dette er den første retningen av de tre som tar for seg prosesser innad i selve klasserommet 

som årsaker til mobbingen som foregår på skolen. Schott (2014) nevner blant annet 

tankegangen til Heintz (2004) som eksempel på denne forståelsesrammen. I overenstemmelse 

med sosial økologisk teori anser hun at barnet og miljøet vil ha påvirkningskraft på hverandre 

(Dupper, 2013; Heintz, 2004; Hong & Espelage, 2012). Barn sosialiseres innad i ulike 

grupper, og disse gruppene skaper egne mekanismer som opprettholdes av deltakerne i 

gruppen. I gruppen kan individene inneha ulike roller og de må forholde seg til gruppens 

dynamikker, normer og tankesett. Denne strukturen innad i gruppen er med på å skape 

trygghet blant medlemmene, men viser også tydelig hvem som ikke er en del av gruppen det 

gjelder. Om det skulle oppstå ubalanse innad i gruppen vil det lett kunne oppstå frustrasjon 

som de må få utløp for på noen som ikke er en del av gruppen de selv tilhører (Ahlin, 1993 

referert i Heintz, 2004; Heintz, 2004, s.31-70).  

 

Heintz (2004) argumenterer for at mobbing kan bli et såkalt «groupthink fenomen». Dette 

kan anses som en prosess innad i gruppen der negative tanker om de utenfor gruppen har stort 

fokus. Selv tanken bak begrepet «groupthink» stammer fra Janis (1982 referert i Heintz, 

2004, s. 52) sin teori om gruppers beslutningsprosesser. Det omfatter prosesser og 

interaksjoner innad gruppen som ikke kan forklares ved å se på individenes personlighet 

alene, inkludert kollektive forsvarsmekanismer. Gruppen skaper dermed rom for negativ 

atferd som individet ellers ikke ville tatt del i uten gruppen. Fenomenet oppstår i situasjoner 

med oppfattet trussel og stress mot homogeniteten i gruppen, samtidig som 
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gruppemedlemmene opplever lav selvtillit. Det kreves også en form for isolering, som det 

kan argumenteres for at skjer på skolen som institusjon. Betingelsene kan dermed ligge til 

rette for en gruppe i skolesammenheng som skaper «groupthink» reaksjoner som manifesterer 

seg som mobbing (Janis, 1982 referert i Heintz, 2004; Heintz, 2004).  

 

Det har blitt utviklet en lignende teori om de bakenforliggende årsakene til at mobbing 

oppstår. Søndergaard (2012) knytter ideen om mobbing til en tankegang om sosial 

eksklusjonsangst. Hun argumenterer for at i ulike sosiale settinger slik som på skole og i 

arbeidslivet vil det oppstå en angst for å ikke få innpass i de ulike gruppene som befinner seg 

der. Angsten blir dermed knyttet til en redsel om å ikke bli vurdert som god nok til 

medlemskap i de ulike gruppene. Den sosiale eksklusjonsangsten er også knyttet til 

emosjoner som redsel for å bli misforstått og ønsket om å bli anerkjent (Søndergaard, 2012). 

 

For å unngå å føle på denne sosiale angsten vil medlemmer i en gruppe skape en felles 

forståelse og enighet om hva som er innafor å gjøre og like, og hva som ikke er det. 

Mekanismene er der for å skape trygghet innad gruppen, men er i mange tilfeller heller med 

på å øke den sosiale angsten. Dette er fordi det skapes såpass sterke skiller mellom hva som 

er lov i gruppen og hva som ikke er det, og gjør det dermed lettere å gjøre noe som ikke blir 

ansett som innenfor av gruppen. Jo sterkere skiller som skapes, jo sterkere vil også 

gruppemedlemmene føle på angsten om å ikke skulle få ha et gruppemedlemskap lenger. Den 

sosiale eksklusjonsangsten utvikler seg til en mer sosial panikk. Dette medfører at 

gruppemedlemmene må beskytte seg selv, og måten dette kan gjøres på er å angripe andres 

sårbarhet slik at egen sosial angst får utløp. De bakenforliggende mekanismene medfører 

også at jo mer sårbar et annet barn utenfor gruppen fremstår, jo mer nødvendig vil det også 

være å angripe dette for å eliminere egen redsel for å stå i samme situasjon (Søndergaard, 

2012). Det er mulig å trekke linjer mellom forståelsen bak en sosial eksklusjonsangst og 

mekanismene som settes i sving i et «groupthink»-fenomen.  

 

Roland (2007) sine undersøkelser estimerer at det kun er i 30% av tilfellene med mobbing at 

det kun er en plager som opererer alene. Ut ifra en slike teoretiske perspektiver ser man at 

mobbing kan bli ansett som et veldig sosialt fenomen avhengig av ulike gruppemekanismer. 

Teoriene bak denne fellesorientering bygger på at gruppen som helhet opplever trygghet og 

velvære når det er enighet mellom dets medlemmer. Skulle det derimot oppstå uenigheter vil 
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dette skape ubalanse og negative spenninger innad i gruppen, og tilhørigheten dem imellom 

står i fare for å minske i styrke (Newcomb, 1961 referert i Roland, 2007; Roland, 2007).  

 

3.4.4 Definisjonsproblematikk 

Det kan argumenteres for at det finnes fordeler og ulemper med slike satte definisjoner man 

gjerne jobber ut fra i dag. Flere av disse opererer gjerne ut fra de tre definisjonskriteriene med 

intensjon, makt-ubalanse og et repetisjonsaspekt. Selv om det finnes forskjeller blant 

ekspertene i hva de vektlegger er det fortsatt ekspertene som sitter på definisjonsmakten 

(Duncan, 2013). På en side ser man at en slik definisjon skaper en form for klarhet og 

oversikt over hva som må være til stede for å kalle handlingene man observerer mobbing. 

Har man klare retningslinjer å følge skaper det forutsigbarhet og et konseptuelt verktøy for de 

som skal håndtere mobbingen. På den annen side vil definisjoner med satte kriterier ikke 

arbeide med gråsoner og nyanser, og atferd som barna selv oppfatter som mobbing kan av de 

voksne bli ansett å ikke være av like stor alvorlighetsgrad. Satte kriterier fører også til satte 

roller, og individer som først blir karakterisert som en mobber eller et offer blir ofte derfor 

sett ut fra rammene denne rollen innebærer. Individualitet i form av andre egenskaper kan 

dermed bli oversett. Barn som inntar andre roller i de sosiale interaksjonene enn mobber og 

offer kan dermed gå under de voksnes radar selv om det er mye forskning på «bystander» 

roller og deres viktige funksjon (Salmivalli et al., 1996; Strohmeier & Noam, 2012; 

Søndergaard, 2012). Det finnes også studier som antyder at barn, forskere og lærere ikke 

alltid har samme forståelse for hva fenomenet faktisk innebærer (Naylor et al., 2006; Smorti, 

Menesini & Smith, 2003;Vaillancourt et al., 2008).   

 

Lund et al., (2017) har utviklet en forståelse i det de kaller et folkehelseperspektiv der 

mobbing kan ses på som en indikator på manglende inkludering i et skolemiljø. «Mobbing av 

barn er handlinger fra voksne og/eller barn som hindrer opplevelsen av å høre til, å være en 

betydningsfull person i fellesskapet og muligheten til medvirkning» (Lund et al., 2017 s. 6). 

Forfatterne bak definisjonen argumenterer for at man her går bort fra designet bak den 

tradisjonelle måten å definere mobbing på som ofte har fokus på å kunne måle forekomst ved 

siden av å fokusere på de tre definisjonskriteriene. De argumenterer videre for at selv om 

definisjonen kan anses som vanskelig å måle og noe vag tar den et helhetlig utgangspunkt 

med fokus i mellommenneskelige relasjoner og behov, og at det er barnas subjektive 

oppfatning som skal ligge til grunn (Lund et al., 2017). 
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Denne definisjonen inneholder tre elementer forskerne selv mener beskriver innholdet i den 

(Lund et al., 2017). Definisjonen tar et utgangspunkt i at det ikke kun er barn som mobber, og 

at en helhetlig mobbedefinisjon må inkludere dimensjonen der voksne kan utsette barn for 

mobbing. Ellers har den barns subjektive opplevelsen av mobbing og rett til å medvirke i eget 

klassemiljø som en underliggende standard. Til slutt arbeider definisjonen ut fra en forståelse 

om at alle barn har et behov for tilhørighet, og at å oppleve mobbing hindrer denne 

tilhørigheten (Lund et al., 2017).  

 

3.5 Forebygging 

Det er ulike aspekter ved skolen det har blitt lagt vekt på i forebygging og håndtering av 

mobbing. Blant annet er det forsket på ulike lærerstiler, klassestørrelse, skolemiljø og 

lignende (Eriksen & Lyng, 2018; Roland, 2007, Olweus, 1992) Ifølge Olweus kan og burde 

de forebyggende tiltakene iverksettes på skole, klasse og individnivå for å ha best mulig 

effekt (Olwus, 1992). Et tiltak på et forebyggende individnivå er kognitive og sosiale 

treningsprogrammer (Roland, 2007; Slee & Mohyla, 2007). Disse er ofte en del av  ulike 

antimobbeprogrammer. Målet er å andre visse uheldige tankemønstre som kan ha påvirkning 

på elevenes atferd. Andre igjen har fokus på direkte endring av atferd der man antar at 

elevene ikke har mestret ville sosiale ferdigheter for å kunne løse problemer som oppstår 

(Roland, 2007).  

 

På individnivå er et av de tiltakene man iverksette når mobbingen allerede har oppstått 

såkalte stoppsamtaler med den som utfører mobbing. Dette burde iverksettes straks læreren 

fatter mistanke om at mobbing kan foregå. En lignende samtale burde også bli gjennomført 

med den som har blitt utsatt, og foreldrene til alle de innblande barna. Dette er for å forsikre 

seg om at mobbingen ikke får rom til å utvikle seg videre og sende et klart signal til de 

involverte om at dette ikke aksepteres  (Olweus, 1992). 

 

Et av de forebyggende tiltakene på klassenivå som har vist seg å ha effekt er såkalt autorativ 

klasseledelse. Dette er en klasseledelsesstil der læreren både er tydelig og setter en klar 

standard for hvordan oppførsel som er akseptert i klasserommet samtidig som læreren også 

viser omsorg og varme ovenfor elevene. Læreren må også hjelpe elevene med å bli 

selvstendige gjennom å være tydelig på grenser og bygge sine argumenter på et rasjonelt 
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grunnlag som virker forståelig for elevene i klassen. I all hovedsak handler det om å finne en 

balansegang mellom tydelige grenser og omsorg og empati (Roland, 2007). Det har også vist 

seg å være sammenheng mellom klasseledelse, sosiale strukturer og mobbing i den aktuelle 

klassen. Klasseledelse har i denne sammenhengen vist seg å ha størst påvirkning på å bli 

mobbet (Roland & Galloway, 2002).  

 

På klassenivå legger Roland (2007) vekt på at det er viktig med tydelige voksne, grenser og 

klasseregler. Dette skyldes at selv om elever også må ta ansvar for å få slutt med mobbing er 

ikke dette deres ansvar alene da barn er for uerfarne til å håndtere dette ansvaret alene. Det 

vil være de voksne rundt barnet sitt ansvar å sette tydelige grenser, være er godt forbilde, og 

reagere adekvat på situasjoner som oppstår. Lærerens atferd må også være konsistent når det 

gjelder hva den sier og atferden læreren utviser. Det legges vekt på at disse grensene og 

holdningene må gå helt opp til ledelsesnivå på skolen, og at skolens personale tydelig har 

ledelsen i ryggen (Roland, 2007).  

 

På systemnivå er det viktig å arbeide med skolens prosedyrer, holdninger og oppfatninger av 

mobbing. Dette er fordi et fokus på endring i systemet og en mer systemisk tanke rundt roller 

og interaksjoner kan være med på å forhindre mobbing (Slee & Mohyla, 2007). Dette er i tråd 

med et økologisk systemperspektiv der man tenker at de ulike systemene og strukturene rundt 

barnet kan ha en direkte påvirkning på barnets atferd (Hong & Espelage, 2012). Dette kan 

også innebære inspeksjonsrunder i skolens friminutt og kontroll i overgangssituasjoner 

(Roland, 2007).  

 

3.6 Oppsummering av teori 

Som belyst i dette kapittelet fremstår mobbing som et komplekst fenomen som strekker seg 

til flere områder av barnas liv. Forskningen som har vokst frem på feltet har hovedsakelig 

gått fra en forståelse om individuelle karakteristikker til nå og også ta hensyn til miljøet rundt 

barnet og ulike gruppedynamikker. Kapittelet har tatt for seg og diskutert ulike teorier, 

perspektiver og definisjonstradisjoner. Det har også aktualisert fenomenet i lys av gjeldende 

forskning på feltet ved å ta for seg diskusjon rundt prevalens og måleenheter, §9A i 

opplæringsloven og konsekvenser av å ha en deltakende rolle i mobbesamspillet. 
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4 Metode 

Dette kapittelet vil gjøre rede for tanker og argumentasjon som ligger til grunn for 

metodevalg og forskningsdesign. Kapittelet vil også belyse perspektivene som ligger til 

grunn for fremgangsmåte som er brukt for å besvare oppgavens problemstilling og 

forskningsspørsmål. Det følger også beskrivelse av utforming og gjennomføring av 

intervjusituasjonen og medfølgende datainnsamling. I siste del av kapittelet vil dette bli sett 

opp mot metodiske og etiske betraktninger knyttet til forskningsprosjektet. Dette omhandler 

blant annet refleksjoner rundt forskerrollen, validitet, generalisering og personvern.  

 

4.1 Kvalitativ metode 

I sin mest grunnleggende form omhandler kvalitativ metode datainnsamling som bygger på 

ord og deres mening i motsetning til kvantitativ metode som baserer seg på tall og statistiske 

metoder (Braun & Clarke, 2013). Ved siden av dette blir observasjon ofte tatt i bruk 

(Bryman, 2016). Metodikken er ikke opptatt av å finne frem til en enkeltstående sannhet, men 

det blir ofte argumentert for at det er mulig å ha flere versjoner av virkeligheten (Braun & 

Clarke, 2013; Cresswell, 2012). Dette blir også anerkjent i flere ulike metodologier innenfor 

kvantitativ metode, men det kan likevel argumenteres for at dette står sterkere innenfor 

kvalitativ metode da denne metoden ikke i like stor grad har et positivistisk syn på vitenskap 

(Haig, 2018). Innenfor de kvalitative metodene er man i mange tilfeller opptatt av den 

naturalistiske tolkningen av fenomenene slik de fremstår for de som opplever dem (Braun & 

Clarke, 2013; Langdridge, 2007). Kvalitativ forskning er opptatt av å undersøke ulike 

kvaliteter ved ett eller flere fenomener, og bygger ofte på et såkalt «central phenomenon». 

Dette kan bli sett på som forskningens nøkkelkonsept (Creswell, 2012, s. 129). Det er dette 

fenomenet man ønsker å undersøke og få en dypere forståelse av.  

 

Kvalitativ metode bygger ofte på meningsytringer, oppfatninger og tekst, noe som gjør at 

eventuell tidligere litteratur er med på å skape forståelse og et teoretisk rammeverk rundt 

nøkkelfenomenet. Tidligere litteratur kan nok i mange tilfeller være med på å påvirke 

retningen, men den skal helst ikke være retningsskapende alene. Dette er fordi kvalitativ 

metode ofte bygger på induktiv tankegang og forskningsmetode der man er interessert i 

egenskapene ved fenomenene man undersøker (Creswell, 2012; Langdridge, 2006). Det var 
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derfor i denne sammenhengen valgt å ha et kvalitativt utgangspunkt for studiens 

undersøkelser. Oppgaven ønsket å gå i dybden på nøkkelfenomenet mobbing, og 

innfallsvinkelen ble dermed å undersøke dette fenomenet knyttet opp til 

forskningsspørsmålene fra informantenes ståsted. I kvalitativ metode opparbeider man seg 

ofte en tekstbase, i dette tilfellet transkriberinger fra intervjuene som ble gjennomført. Disse 

blir senere analysert ut fra temaer og kategorier som oppstår i intervjuene. Dette er med på å 

skape et mer komplekst bildet av fenomenet du ønsker å undersøke, og gjør det mulig å tolke 

disse ut fra den eksiterende forskningen som allerede har blitt gjennomført. Det er et poeng i 

kvalitativ forskning at deltakerne er med på å forme studien som blir gjennomført, og 

forskningsspørsmålene er der for å oppnå en dypere forståelse av fenomenet du ønsker å 

undersøke (Creswell, 2012).  

 

4.1.1 Hermeneutikk og fenomenologi  

Fenomenologi som tilnærming og metode er opptatt av menneskers opplevelse av fenomener 

(Kvale & Brinkmann, 2015). Den har sitt opphav fra tidlig 1900-tallet og ble utviklet av den 

tyske filosofen Edmund Husserl før den senere ble videreutviklet av Martin Heidegger 

(Langdridge, 2006, 2007). ). Fenomenologisk metode har historisk vært betydningsfull for 

den kvalitative forskningen (Kvale & Brinkman, 2015). Man kan gruppere fenomenologien 

inn i to hovedtyper, en deskriptiv og en tolkende versjon. Den deskriptive versjonen ble 

utviklet av Husserl mens den tolkende versjonen ble utviklet av Martin Heidegger (Connelly, 

2010; Sloan & Bowe, 2014). Under disse hovedgrupperingene kan man igjen finne ulike 

former med ulikt fokus. Målet med fenomenologien som metodikk er å få en innsikt i et 

fenomen gjennom individets subjektive erfaring av fenomenet  gjennom deres livsverden og 

dermed fra et førstepersonsperspektiv (Kvale & Brinkmann, 2015; Sloan & Bowe, 2014).  

 

Førstehåndsperspektivet og personenes persepsjoner og erfaringer av verden rundt dem, og i 

forlengelse av dette hva det betyr for dem er kjernen i fenomenologien (Langdridge, 2006, 

2007.) Man er ofte ute etter å forstå sosiale fenomener slik de fremstår for aktøren (Kvale & 

Brinkmann, 2015). I fenomenologisk analyse er det også utviklet visse trinn og prosedyrer, 

og dette har vært med på å legitimere den kvalitative forskningsprosessen (Kvale & 

Brinkman, 2015). 
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Ifølge Langdridge (2006) er det hovedsakelig tre forhold metoden er kritisert for. Disse er at 

de simplifiserer språkets rolle til å kun skulle reflektere informantenes erfaringer, da språk 

også kan være med på å konstruere opplevelsen (Langdridge, 2006; Tuffour, 2017). For det 

andre blir fenomenologien som nevnt kritisert for å være for deskriptiv. Den siste kritikken 

går ut på at man som forsker umulig vil klare å legge fra seg all forforståelse og egne 

perspektiver i prosessen med å tyde en annens livsverden (Langdridge, 2006). Man kan på 

den andre siden kritisere metoden for å ha en for individualistisk tilnærming til forskning da 

den har stort fokus på individets erfaring, men ikke forklarer hvorfor den oppstår (Tuffour, 

2017). Metoden har også blitt kritisert for å hvile for mye på tolkning da forståelse også 

bygger på allerede etablerte perspektiver (Kvale & Brinkmann, 2015).  

 

Det har vokst frem en forståelse hos noen av forskerne innenfor den fenomenologiske 

metoden at erfaringene våre blir formet gjennom historiene vi skaper oss, og dermed blir 

produsert og reprodusert gjennom språk. Hvis man er ute etter personers livsverden slik man 

er i fenomenologien kan det dermed være hensiktsmessig å ta i bruk noen hermeneutiske 

metoder (Langdridge, 2007). Hermeneutikk omhandler ifølge Kvale og Brinkmann (2015) 

fortolkning av meningen i en tekst. Det blir innenfor denne filosofiske posisjonen vektlagt 

intervjuerens forkunnskap om tematikken, og man ønsker å oppnå en mer gyldig universell 

forståelse av teksten. Man er i hermeneutikken opptatt av en dypere forståelse, og at denne 

forståelsen kun kan oppnås ved å se det vi studerer i sammenheng med helheten og 

konteksten den befinner seg i (Kvale & Brinkmann, 2015; Thagaard, 2013). Denne 

tilnærmingsmetoden var opprinnelig knyttet til tolkning av tekst og skiftelig arbeid. Tolkning 

innenfor hermeneutikken kan bli sett på som en toveisprosess mellom forskeren og teksten, 

der forskeren må tolke og tillegge mening i tekst og handlinger. Man kan også tolke 

intervjuer i form av transkripsjoner gjennom en hermeneutisk prosess, der man kan si at 

forskeren og teksten går inn i en form for dialog for å trekke ut meningsinnholdet (Thagaard, 

2013).  

 

Med bakgrunn i denne forståelsen falt valget på et fenomenologisk utgangspunkt for denne 

studien og dets forskningsintervjuer. Det vil også bli arbeidet ut fra visse hermeneutiske 

prinsipper, spesielt knyttet til transkribering og analyse. Mobbing som tematikk er grundig 

undersøkt selv om det viser seg at forskningsmiljøet fortsatt har en lang vei å gå. Jeg ønsket å 

undersøke mine informanters opplevelse av mobbing som et sosialt fenomen slik det fremstår 

for dem fra et førstehåndsperspektiv. Jeg ønsket å undersøke om deres forståelse av mobbing 
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samsvarte med allerede etablerte forståelser eller om informantenes subjektive forståelse 

fremstår ulikt blant annet grunnet tidligere yrkeserfaring og utdanningsbakgrunn (Dalen, 

2011; Kvale & Brinkmann, 2015).  

 

4.1.2 Intervju 

Et semistrukturert intervju med fenomenologisk utgangspunkt fremstod dermed som rette vei 

å ta for å undersøke mine forskningsspørsmål (Dalen, 2011; Kvale & Brinkmann, 2015). 

Intervju som metode er svært fleksibel og kan generere store mengder med data. For å belyse 

tematikken og valgt problemstilling i denne oppgaven ble det valgt å gjennomføre et såkalt 

semistrukturert intervju (Dalen, 2011). Dette innebærer at man arbeider ut fra visse 

forhåndsdefinerte spørsmål, men at man som intervjuer har mulighet til å følge samtalen dit 

den måtte være mest informativ. Utformingen av spørsmålene er ofte åpne og søkende, noe 

som gjør at informantene får mulighet til å utdype det de måtte ønske uten store 

begrensninger (Langdridge, 2006). Denne fleksibiliteten var viktig for å undersøke 

tematikken med mulighet til fleksibilitet knyttet til digresjoner fra informantens side (Dalen, 

2011). Fordelene med et semistrukturert intervju er at man kan få dekket alle emner man 

ønsker å undersøke, og det blir lettere å sammenligne svarene i analysen man senere 

gjennomfører. Semistrukturert intervju kan også medføre visse ulemper, slik som at 

spørsmålene kan fremstå mindre naturlig, og at formen skaper begrensninger knyttet til 

generalisering.  (Langdridge, 2006). Et slikt semistrukturert livsverdenintervju som er 

gjennomført i denne oppgaven brukes som regel når man ønsker å få tak i fortolkninger av 

fenomenet man ønsker å undersøke. Intervju som teknikk ligner mye på tale slik det fremstår 

i dagliglivet, men har en profesjonell form. At intervjuet er semistrukturert gjør at denne 

samtalen hverken er lukket eller åpen, men faller et sted midt imellom (Kvale & Brinkmann, 

2015).  

 

4.2 Datainnsamling 

4.2.1 Intervjuguide og pilotering 

En intervjuguide er en liste med spørsmål man ønsker å berøre under selve intervjuet. For å 

gjennomføre et vellykket intervju er det viktig at man utarbeider gode 

spørsmålsformuleringer som kan være med på å gi svar på forskningsspørsmålene dine. Det 
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er viktig at spørsmålene som stilles er verdinøytrale og ikke oppfattes som ledende. 

(Langdridge, 2006). I kvalitative forskningsintervjuer er det som regel viktig å inkludere både 

faktaspørsmål og meningsspørsmål med i intervjuguiden (Kvale & Brinkmann, 2015).  

 

Det ble tatt flere runder med intervjuguiden for dette prosjektet. For å kvalitetssikre den på 

best mulig måte begynte jeg bredt, og sørget for at førsteutkastet som ble sendt inn til Norsk 

senter for forskningsdata (NSD) dekket alle tematiske områder og spørsmål jeg kunne tenke 

meg å undersøke (se vedlegg nr. 3). På denne måten sikret jeg at personvernsreglementet ble 

overholdt fortløpende i prosessen. Da jeg fikk klarsignal fra NSD gikk jeg derimot inn og 

reviderte dette førsteutkastet. Det i seg selv var en møysommelig prosess, da jeg ville forsikre 

meg om at mine spørsmål ble oppfattet som nøytrale for informantene, at de hadde et 

fenomenologisk utgangspunkt, og at det var nok spørsmål til å få dekket tematikken jeg var 

ute etter. På den annen side har mobbeombudene ofte et stramt tidsskjema, og det var viktig å 

tilpasse seg dette.  

 

Det ble valgt å følge et såkalt «traktprinsipp» når jeg utarbeidet intervjuguiden der man 

beveger seg fra det generelle over til det mer spesifikke (Dalen, 2011). Det ble utarbeidet to 

overordnede temaer i intervjuguiden for å belyse studiens problemstilling. Disse er 

Informantenes opplevelse av eget mandat og arbeid og Mobbing som fenomen. Videre ble det 

utformet mer spesifikke spørsmål innenfor hver tematiske kategori, eksempelvis: Opplever 

du noen gang å få henvendelser som du anser som spesielt vanskelig å håndtere? 

 

For å sikre at selve intervjusituasjonen ble gjennomført uten store hindringer valgte jeg å 

gjennomføre flere piloteringer. Dette ble gjort for teste ut om intervjuguidens spørsmål, 

utforming og formuleringer var klare og tydelige, og samtaleskapende (Dalen, 2011). Siden 

det å gjennomføre intervjuer var nytt for meg var det praktisk å ha prøvd dette ut på forhånd. 

Prøveintervjuer gjør det mulig å få tilbakemeldinger og gjennomføre eventuelle endringer før 

den reelle intervjusituasjonen, og førte i mitt tilfelle til noe revidering av 

spørsmålsformuleringer. Noen av spørsmålene viste seg å føre til svar på samme tematikk, og 

ble dermed revidert. Det ble også gjennomført en endring på hvilken tematikk intervjuet 

skulle begynne med(Dalen, 2011).  

 

Prøveintervjuene ble gjennomført personlig og over Skype, da dette ville bli tatt i bruk med 

noen av informantene. Dalen (2011) hevder at man som intervjuer har en bedre forutsetning 
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til å tilrettelegge selve intervjusituasjonen når man behersker de tekniske hjelpemidlene som 

blir brukt godt. Jeg valgte derfor å gjennomføre prøveintervjuene mine med nøyaktig samme 

opptaksutstyr jeg senere ville ta i bruk under selve intervjuene. Det ble også sikret egnet 

utstyr fra instituttets tekniske avdeling, noe som også var et steg i beskyttelsen av 

personvernet.  

 

4.2.2 Utvalgskriterier 

Det har i dette forskningsprosjektet blitt gjennomført et såkalt kriteriebasert utvalg (Dalen, 

2011). Som navnet tilsier er dette et utvalg som baserer seg på visse kriterier forskeren har 

satt seg ut. Det ble derfor gjennomført det Cresswell (2012) og Palinkas et al. (2013) omtaler 

som «purposeful sampling». Dette er sampling fra populasjonen basert på det utvalget som 

kan gi oss den beste informasjonen i forhold til problemstillingen vår og de medfølgende 

forskningsspørsmålene. Dette vil si at man velger seg ut informanter som kan inneha nyttig 

informasjon om nøkkelkonseptet vi ønsker å undersøke, informanter som kan lære oss noe 

om fenomenet og lignende (Creswell, 2012). Dette stemmer overens med det Thagaard 

(2013) omtaler som strategiske utvalg, der man velger basert på hvilke deltakere som vil være 

strategiske for studien. Det kan også sies at det har blitt gjennomført et tilgjengelighetsutvalg, 

da deltakerne er relevante for oppgavens problemstilling samtidig som utvelgelsen baserer 

seg på hvilke deltakere er tilgjengelige for å stille i forskningsprosjektet (Thagaard, 2013).  

 

Å arbeide ut fra visse utvalgskriterier er med på å sikre et rikere datasett. Da må man være 

seg bevisst intensjonen bak utvelgelsen. (Creswell, 2012). Oppgavens formål gikk både på 

dybde, men også ønsket om å undersøke eventuelle variasjoner innad gruppen. Det ble derfor 

gjennomført intervjuer med informanter med ulik bakgrunn og erfaring. Mine utvalgskriterier 

gikk derfor på kjønn, utdanningsbakgrunn, erfaring fra stillingen, geografisk spredning og 

variasjon i tidligere yrkesbakgrunn. Jeg ønsket minimum en informant fra hvert kjønn. Jeg 

ønsket også så godt det lot seg gjøre å ha visse variasjoner i erfaring- og utdanningsbakgrunn, 

noe som viste seg å være gjennomførbart for de fleste av informantene. Flere av informantene 

i dette forskningsprosjektet hadde ikke mye erfaring fra gjeldende stilling. Dette skyldes at 

mobbeombudsmandatet er å bli ansett som relativt ny, og fleste stillingene ble opprettet 

høsten 2018 etter et toårig prøveprosjekt gjennomført i regi av Regjeringen 

(Utdanningsdirektoratet, 2018). Det ble derfor gjort grundig vurdering på hvilke ombud jeg 

ønsket å ha som informanter i studien, da jeg gjerne ville ha noen som hadde lang erfaring fra 
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mandatet og noen med mindre erfaring. Variasjonen i seg selv var å anse som spennende for 

analysen. De fleste av informantene ble derimot innhentet i en fase i livet der de har mye 

yrkeserfaring, og for flere av informantene i dette utvalget hadde de også lang erfaring fra 

skolevirksomhet. Som forsker var det derfor viktig å være bevisst dette, da denne erfaringen 

også kan være med på å forme deres forståelse, ikke bare erfaringen fra deres ombudsrolle. 

Innenfor de begrensningene som finnes har jeg dermed søkt etter å skape et så rikt utvalg som 

mulig innenfor de gitte rammene.  

 

I kvalitative studier er det viktig å ha et samsvar mellom datamengde og tilgjengelige 

ressurser man har i prosjektet. Dette skyldes at det er tidkrevende å klargjøre og analysere 

slikt datamateriale. Datamaterialet man samler inn må dermed samsvare med ressurser man 

har til rådighet (Dalen, 2011; Thagaard, 2013). Mindre utvalg er derfor ofte nødvendig for å 

oppnå en dypere forståelse av kompleksiteten av informasjonen man innhenter (Creswell, 

2012). I første omgang ble det planlagt intervjuer med fire av landets mobbeombud. Det ble 

tatt en avgjørelse på å også sende ut forespørsel til flere slik at det var mulighet til ytterligere 

undersøkelse ved behov. Begrunnelsen bak dette antallet var at jeg ønsket nok informanter til 

å få frem et rikt datasett, men jeg ønsket også et utvalg der jeg virkelig hadde muligheten til å 

gå i dybden og analysere hva hver enkelt informant la vekt på i sine intervjuer. Det viste seg 

senere å være frafall fra en informant da tre intervjuer allerede var gjennomført. Det var 

mulig å ta dette intervjuet igjen senere, men jeg hadde også en informant i bakhånd. Etter 

transkribering og påbegynt analyse tok jeg derimot det valget om at dette ikke ville være 

nødvendig basert på opplevelse av et rikt og nyansert datasett, noe som gjorde meg usikker 

på om ytterligere intervjuer ville gi et vesentlig bidrag målt opp mot tiden jeg hadde til 

rådighet.  

 

4.2.3 Gjennomføring av intervjuene 

For gjennomføring av intervjuene ble det satt en periode på to måneder der informantene fritt 

kunne velge dato og tidspunkt. Dette ble gjort for å vise vilje og fleksibilitet fra egen side, da 

det er viktig å være klar over at informantene har mye annet viktig arbeid å utføre. Alle 

informantene var på sin side veldig villige til å gjennomføre intervjuene, og flere sa også at 

de anså det å snakke med studenter og spre kunnskap som en viktig og givende 

arbeidsoppgave. Alle informantene hadde også mulighet til å stille til intervju i løpet av mars 

måned. Det falt seg etterhvert slik at jeg fikk gjennomført et intervju i uken i løpet av en 
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treukers periode. Intervjuene ble gjennomført på kontorer og via Skype fra mitt eget hjem. 

Dette ble gjort for å sikre at intervjuene ble gjennomført under fire øyne, og at det ikke 

oppstod unødvendige avbrytelser i løpet av intervjusituasjonen. Det ble valgt å ta minimalt 

med egne skriftlige notater under selve intervjuet. Dette var fordi jeg som intervjuer ikke har 

noe erfaring fra lignende situasjoner, og ønsket dermed å vie min fulle oppmerksomhet til 

informantene under intervjuet (Bryman, 2016). Jeg tok derimot notater i etterkant av 

intervjuet som omhandlet nyanser av intervjusituasjonen og aspekter ved samtalen som jeg 

anså som relevante for forståelsen av informantenes utsagn. Dette innebar blant annet 

toneleie, ikke-verbal informasjon og ting som ble nevnt før båndopptakeren ble satt på.  

 

Intervjutiden var opprinnelig satt til 60 minutter for å ikke oppta for mye av informantenes 

tid. Det ble derimot skrevet i informasjonsskrivet som ble sendt ut i forkant at jeg var 

disponibel så lenge de ønsket og hadde mulighet. Dette førte også til at alle intervjuene strakk 

seg utover fastsatt tid, og hadde anslagsvis en gjennomsnittstid på 75 minutter. Før intervjuet 

ble informantene takket for deltagelse og fikk en forkortet gjengivelse av informasjonen fra 

informasjonsskrivet de hadde mottatt ved forespørsel om deltakelse. De ble også bedt om å 

skrive under på medbragt samtykkeskjema. For informantene som hadde intervju over Skype 

ble dette sendt i forkant og bedt sende tilbake skannet med underskrift. Dette lå også vedlagt 

informasjonsskrivet for å sikre at de var helt sikre på hva de valgte å delta på. Etter 

intervjuets slutt fikk informantene informasjon om min prosess videre, og de fikk også 

tilbudet om å få oversendt transkribering når denne var gjennomført. Det var kun en av 

informantene som ønsket dette. Derimot ønsket alle å få oversendt masteroppgaven når denne 

var ferdigstilt.  

 

4.3 Gjennomføring av fenomenologisk analyse 

4.3.1 Transkribering 

Transkribering er en viktig del av datahåndteringsprosessen i intervjustudier. Å transkribere 

intervjuene gir en unik mulighet til bearbeidelse av dataene etter intervjuets slutt. Denne 

prosessen er tidkrevende og møysommelig, men har et stort utbytte i form av å huske hva 

som blir sagt, gjøre seg kjent med eget materiale men også starte prosessen med analyse 

(Bryman, 2016; Dalen, 2011; Langdridge, 2006). Det er viktig at forskeren selv gjennomfører 
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transkribering så godt det lar seg gjøre. Dette skyldes at det kan foreligge mye informasjon i 

prosessen fra lyd til tekst (Dalen, 2011).  

 

Siden transkribering er en tidkrevende prosess var det viktig å få gjennomført denne så raskt 

som mulig etter intervjuenes slutt (Dalen, 2011). Det ble vurdert å benytte ulike 

dataprogrammer for transkribering og analyse, men det ble tatt en avgjørelse på at dette ville 

ta opp for mye tid  å sette seg inn i forhold til utbyttet. Transkriberingen ble dermed 

gjennomført for hånd på Microsoft Word på skolens sikre datamaskiner på eget hjemområde. 

Opptaksutstyret var av god kvalitet noe som gjorde at lydfilene fremstod av god kvalitet. 

Etter transkriberingen var gjennomført hørte jeg igjennom hele lydfilen en gang til for å 

forsikre meg om at transkriberingen stemte overens.  

 

Selve transkriberingen ble gjennomført ordrett og tro til informantenes uttalelser. For å sikre 

personvernet ble det derimot fjernet stedsnavn, navn og andre personidentifiserende 

opplysninger. Steds- og fylkesnavn ble i transkripsjonen markert med 

«stedsnavn/fylkesnavn»- Det ble tatt en redaksjonell avgjørelse på å kutte gjentagende 

støtteord slik som «ehm» og «mhm» for å tydeliggjøre meningsinnholdet. Ved siden av 

transkripsjonen ble det skrevet notater over innledende tanker for videre analyse og 

bearbeidelse, og oversikt over sitater og tematikk som innledningsvis fremstod som 

interessante.  

 

4.3.2 Interpretative Phenomenological Analysis 

For å analysere det transkriberte fenomenologiske intervjuet falt valget på Interpretative 

Phenomenological Analysis (IPA). Denne analyseformen oppstod på 1990-tallet og er 

spesielt brukt innenfor sosial- og helsepsykologi. Denne fremgangsmåten til analyse er 

ideografisk, noe som vil si at hvert av intervjuene blir analysert før man prøver å generalisere 

resultatene til å si noe utover det individuelle. IPA gir større mulighet til å fokusere på 

holdninger og refleksjoner i analysen enn det Duquesne-skolen, den andre store innenfor de 

fenomenologiske tilnærmingene, gir mulighet for (Langdridge, 2006, s. 278). Her er man 

opptatt av hvilke erfaringer mennesker opplever, og hva disse betyr for dem. IPA har på sin 

side blitt kritisert for hvor fenemenologisk den egentlig er og om hvilken grad den skiller seg 

fra de andre kvalitative analyseformene (Langdridge, 2006, 2007). Man bruker en tematisk 

analyse som analytisk tilnærming innenfor denne analyseformen (Langdridge, 2007).  
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Analysen inneholder fem steg der den begynner med lesing av hvert intervju der man prøver 

å identifisere meningsinnholdet, deretter prøver man å identifisere temaer, strukturere disse 

før man avslutter med å lage en oppsummerende tabell for temaene og gruppene med 

sitateksempler før det avsluttes med å lage en oppsummerende tabell for temaer som har 

oppstått i hele datasettet. I denne analysemetoden skal man arbeide seg igjennom de fire 

første fasene for hvert intervju før man senere ser etter overordnet meningsinnhold for 

intervjuene som helhet (Langdridge, 2006).  

 

I oppgavens analyse blir datamaterialet belyst gjennom informantenes sitater. For å lettere 

bruke disse i analysen ble det valgt å gjennomføre små redaksjonelle tekstuelle tilpasninger. 

Disse endringene ble gjennomført for å lettere få frem meningsinnholdet i de muntlige 

utsagnene da informantene tidvis omformulerte seg, stoppet opp, gjentok seg selv i samme 

setning, brukte gjentagende støtteord og lignende. Dette ble gjort i tråd med tanken om at 

transkripsjonen ikke må bli redusert til kun tekstbase, da analysen fort kan bli oppstykket ved 

for stort fokus på tekst da intervjuene opprinnelig ble gjennomført i muntlig form (Kvale & 

Brinkmann, 2015). Disse tilpasningene ble sett over ved flere anledninger for å sikre at 

meningsinnholdet fremstod slik jeg opplevde at informantene ønsket det. Det ligger vedlagt 

eksempler på slike endringer i Vedlegg nr. 5. 

 

Fase 1omhandler første møte man som forsker har med datamaterialet. Her skal man lese 

transkripsjonen flere ganger samtidig som man noterer ned refleksjoner og notater om 

tematikk og mening man anser som interessant (Langdridge, 2006). Her skal man mer 

observere hva transkripsjonen handler om enn å tolke meningsinnholdet (Langdridge, 2007). 

I denne fasen gjorde jeg meg kjent med hvert enkelt intervju samtidig som jeg skrev notater 

etterhvert som jeg leste i høyere marg. Denne prosessen ble gjennomført både for hånd med 

kulepenn og markeringstusj, men også på Microsoft Word. På denne måten sikret jeg at 

transkripsjonene ble lest nok ganger og på ulike måter slik at jeg kunne tilegne meg en 

oppfattelse av tekstens mening (Langdridge, 2007).  

 

I fase 2 av analysen skal man starte arbeidet med å lage koder og trekke ut temaer som 

oppstår i transkripsjonene. Disse baserer seg på notatene man har skrevet i fase 1. Her er det 

en målsetting som forsker å prøve å holde seg så nøytral og deskriptiv som mulig. Her skriver 

man notater i høyere side av margen, og disse omhandler mening på et mer overordnet nivå 
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som også kan omhandle teoretiske betraktninger.  Mye av målet med denne fasen er å sette 

seg inn i informantenes livsverden (Langdridge, 2006, Langdridge, 2007).   

 

Den 3. fasen i IPA omhandler at man nå skal skrive ned og lage en liste over temaene som 

oppstod i fase 2. Denne listen skal skrives separat på et annet ork og i kronologisk rekkefølge 

slik de oppstod i transkripsjonen. Her skal man også arbeide med temaene, og på denne 

måten skape nye koder mens andre forsvinner. I denne fasen vil det også oppstå koder og 

temaer som fremstår mer overordnet, mens andre kan bli kategorisert som mer underkoder 

(Langdridge, 2006, Langdridge, 2007). I denne fasen fremstod det blant annet koder og 

temaer slik som mobbeforståelse og faktorer i håndtering og forebygging av mobbing.  

 

Fase 4 skal forskeren lage en oppsummerende tabell for temaene som har oppstått i analysen 

sammen med sitater som kan eksemplifisere disse temaene. Også i denne prosessen skal man 

arbeide med temaene på en slik måte at de reduseres til de mest relevante ut fra datasettet for 

analysen (Langdridge, 2006; 2007). Da denne prosessen er basert på skjønn er det viktig at 

man tar flere runder med utformingen av temaene som oppstår og forsikre seg om at man 

ikke reduserer dem til et nivå der meningsinnholdet forsvinner (Langdridge, 2006).  

 

I den siste og avsluttende fasen, fase 5, skal man integrere all tematikk som har oppstått i de 

enkeltstående tilfellene. Her skal man lage en tabell for temaer som har oppstått fra hele 

datasettet (Langdridge, 2006). Denne oppsummerende tabellen finnes på side 53 markert som 

Figur 2: Oppsummerende tabell for temaer og koder.  Det er også mulig å bruke den 

opprinnelige tabellen fra det første tilfellet og bygge videre på denne for hvert intervju 

(Langdridge, 2007). Det er denne tilnærmingen det ble valgt å bruke i egen analyse. Denne 

måten å gjennomføre IPA-analyse på krever at forskeren gjennom hele prosessen sjekker 

temaene og kodene som oppstår underveis til de tidligere transkripsjonene. På denne måten 

vil oversiktstabellen endres underveis, og kodene tilpasses etterhvert som man analyserer. 

Dette krever fleksibilitet i analyseprosessen slik at analyseprosessen er syklisk, der man går 

frem og tilbake og endrer etterhvert som temaene utvikler seg (Langdridge, 2007).  
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4.4 Metodiske og etiske betraktninger 

4.4.1 Validitet, reliabilitet og generalisering 

Validitet, reliabilitet og generalisering er tre ulike kriterier knyttet til forskningens kvalitet. 

Alle disse kriteriene er omdiskutert når det kommer til deres gyldighet og relevans innenfor 

kvalitativ metode (Bryman, 2016; Kleven, 2008). Kvalitet i gjennomføring av et intervju er 

utslagsgivende for kvaliteten i analyse og rapportering av funn (Kvale & Brinkmann, 2015). 

Validitet i sin grunnleggende form handler om man måler det man sier man skal måle, og 

gyldigheten av de tolkningene forskeren har trukket (Thagaard, 2013). Det handler dermed 

om å synliggjøre de tolkningene du trekker basert på datamaterialet du har opparbeidet deg 

(Kleven, 2008). Selv om dette kvalitetskriteriet er omdiskutert innenfor kvalitativ forskning 

kan man hevde at det omfatter riktigheten til verktøyene som har blitt brukt, prosessen som 

har blitt gjennomført og dataen som har blitt generert (Leung, 2015). Dette handler blant 

annet om man har valgt riktig metodologi for å svare på studien forskningsspørsmål, om 

konklusjonene som blir trukket er riktige ut fra studiens utvalg og konteksten studien har blitt 

gjennomført under, om det er valgt riktig forskningsdesign, og om innsamling og analysering 

av data er gjennomført med riktighet (Leung, 2015).  

 

Det er flere ulike validitetskriterier det kan være viktig å reflektere over i et intervjustudie, 

blant annet overflatevaliditet. I et intervjustudie innebærer dette at spørsmålene man stiller er 

formulert slik at de får frem det man ønsker å undersøke (Langdridge, 2006). For å sikre 

validiteten i denne studien ble det brukt teknisk opptaksutstyr av høy kvalitet for innsamling 

av datamaterialet, og senere gjennomført nøyaktig transkribering av disse opptakene. Det ble 

også gjennomført prøveintervjuer og arbeidet lenge med spørsmålene i intervjuguiden for å 

sikre en god overflatevaliditet (Dalen, 2011; Kvale & Brinkmann, 2015). Populasjonsvaliditet 

er aktuelt for denne studien. Dette er fordi oppgavens utvalg er såpass lite, og selv om det ble 

gjort visse forhåndsregler i utvalgsprosessen for å sikre størst mulig variasjon kan man på 

ingen måte garantere at funnene for dette utvalget gjelder for resten av populasjonen av 

mobbeombud i Norge (Langdridge, 2006). Det kan derimot argumenteres for at i kvalitativ 

forskning handler populasjonsvaliditet mer om kandidatene samlet gir et inntrykk av hva 

mobbeombudene tenker om mobbing.  
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Triangulering er et tiltak man kan gjennomføre i forskningen for å styrke dens validitet. I 

denne studien har det blitt gjennomført teoritriangulering som medfører at man baserer seg på 

flere teoretiske kilder (Langdridge, 2006; Leung, 2015). Triangulering kan imidlertid bli 

brukt på flere ulike områder i kvalitativ forskning, slik som i triangulering av forskere og 

datainnsamlingsmetoder. I egen studie kunne jeg tatt ett ytterligere steg og drøftet min 

analyse med kollegaer og gjennomført observasjon av ombudene for å bruke dette som 

ytterligere datamateriale (Langdridge, 2006; Leung, 2015). Tar man derimot utgangspunkt i 

Kuhns paradigmebegrep kan det diskuteres om slike tiltak ville vært med på å styrke studiens 

validitet. Dette skyldes at man ifølge Kuhn vil ha kollegaer som tilhører samme 

forskerparadigme som en selv. Dette kan igjen medføre at drøftingen som eventuelt blir 

gjennomført bare bygger opp under egen forståelse (Bryman, 2016). Mitt datamateriale 

baserer seg hovedsakelig på de transkriberte intervjuene med unntak av notater som ble 

skrevet ned rett etter intervjuets slutt.    

 

Reliabilitet handler om at andre forskere med de samme metodene vil ha mulighet til å få de 

samme resultatene som de som først utførte studien (Leung, 2015; Thagaard, 2013). I en 

studie med høy reliabilitet vil det dermed være enkelt å etterprøve resultatene. Reliabilitet 

kan bli kategorisert inn i kategoriene internal og eksternal reliabilitet innenfor den kvalitative 

metoden. Eksternal reliabilitet handler om i hvilken grad det er mulig å replisere studien som 

er gjennomført. Dette kriteriet kan være utfordrende innenfor den kvalitative metoden da 

fenomenene man undersøker ofte er flytende og stadig i endring. Internal reliabilitet handler 

om enighet blant observatørene i de tilfellene der det er flere av dem. De to kategoriene 

omhandler altså om oppfattet enighet om hva som observeres, og om dette kan etterprøves av 

andre senere (Bryman, 2016). Det er derfor viktig med åpenhet og grundig rapportering av 

fremgangsmåte samtidig som man gir rike beskrivelser av empiri og åpner for at andre kan 

utfordre studiens tolkninger (Langdridge, 2006). Studiens metodekapittel har derfor gjort 

rede for fremgangsmåte i innsamling og analyse av data.  

 

Generalisering innenfor den kvalitative forskningen har vært gjenstand for vedvarende 

diskusjon (Tjora, 2017). Det blir brukt både generalisering, generaliserbarhet og 

overførbarhet som begreper i tilknytning til dette kriteriet. Det handler om man kan trekke 

tolkningene utover den konteksten forskningen ble gjennomført i (Thagaard, 2013). I 

kvalitativ forskning er man derimot ofte opptatt av å undersøke et fenomen innenfor en viss 

kontekst med visse spesifikke kriterier slik som intervjudeltakere. Dette gjør at generalisering 
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i mange tilfeller vil være veldig vanskelig da alle disse vil være gjenstand for endring i løpet 

av en tidsperiode og kan bli ansett som unik (Leung, 2015). Da intervjuer ofte blir 

gjennomført med få intervjupersoner gjør dette det også vanskelig å universelt generalisere. 

Det kan også argumenteres for at ikke alle resultater må være generaliserbare, og at all 

kunnskap ikke nødvendigvis må være universell. Man kan også diskutere for at man ikke 

alltid må generalisere på et globalt nivå, men at kvalitativ forskning kan ha verdi på andre 

måter, og dermed heller se på om kunnskapen som produseres i et spesifikt intervju kan 

overføres til andre situasjoner (Kvale & Brinkmann, 2015).  

 

Siden de tre overnevnte kvalitetskriteriene er omdiskuterte og i noen tilfeller vanskelig å 

overføre til den kvalitative metoden foreslår blant annet Guba & Lincoln (1985; 1995 referert 

i Bryman, 2016) to andre kvalitetskriterier; troverdighet og autentisitet. Det er hovedsakelig 

kriteriet om troverdighet som stemmer overens med kriteriene fra kvantitativ forskning, der 

autentisitet er mer politisk forankret. Troverdighetskriteriet er delt inn i fire underkriterier; 

kredibilitet som stemmer overens med internal validitet, overførbarhet som stemmer overens 

med eksternal validitet, pålitelighet som tilsvarer reliabilitet og bekreftbarhet som omhandler 

en viss objektivitet i forskningen (Bryman, 2016; Dalen, 2011).  

 

4.4.2 Etiske betraktninger og håndtering av personvernsinformasjon 

Det er viktig å være seg bevisst de forskningsetiske betraktningene man må ta hensyn til når 

man utfører forskning (Creswell, 2012; NESH, 2016).  Blant annet omhandler det å gi 

informantene god informasjon om studien, sikre deres skriftlige informerte samtykke og sikre 

konfidensialiteten dere imellom. Det er også viktig å ta hensyn til konfidensialitet gjennom 

både transkribering og analyse, og sikre at analysen så godt det lar seg gjøres tolkes slik 

informantene mente det under uttalelsen. Selve intervjuprosessen burde også oppleves positiv 

for de involverte partene. En annen side ved de etiske betraktningene er at man under hele 

prosjektet før publisering har tenkt igjennom hvilke konsekvenser studiens funn kan ha for 

intervjuobjektene. Derfor må man alltid ha personvern i bakhodet når man gjennomfører en 

intervjustudie (Kvale & Brinkmann, 2015).  

 

Det er Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH) 

som har formulert etiske krav i samfunnsforskningen. (Creswell, 2012; NESH, 2016). Alle 

forskningsstudier som behandler personopplysninger er underlagt personopplysningsloven 
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(Thagaard, 2013). All informasjon som behandles elektronisk er også meldepliktig til Norsk 

senter for forskningsdata (NESH, 2016). Dette forskningsprosjektet har derfor blitt meldt til 

NSD og har fulgt deres retningslinjer hva angår personvern og datahåndtering. For å sikre at 

utstyret og prosedyren jeg fulgte var sikkert og i tråd med Universitetets og NSD sine 

retningslinjer valgte jeg å vente med gjennomføring av intervjuene til UIO hadde fått mer 

klarhet i sine regler i forhold til datahåndtering og lagring av disse. Prosjektet er derfor i tråd 

med den nye personopplysningsloven som trådte i kraft juli 2018 og de nye 

personvernsløsningene etter innføringen av General Data Protection Regulation (European 

Comission, 2019; NSD, 2018) 

 

For å sikre prinsippet om informert samtykke (NESH, 2016) ble det ble innhentet 

samtykkeskjema fra informantene før prosjektets utførelse og sendt ved et grundig 

informasjonsskriv etter NSD´s retningslinjer (se Vedlegg nr. 1) der informantene fikk 

informasjon om studiens formål, hvilke opplysninger jeg kom til å hente inn, beskyttelse av 

personvernet og deres mulighet til å trekke seg fra studien. Dette var for å sikre prinsippet om 

informert og fritt samtykke. Dette går ut på at de som deltar i studien skal være sikret 

selvbestemmelse og frihet i valget om å delta, og at avgjørelsen om å delta baserer seg på at 

dekkende informasjon over eventuelle konsekvenser (NESH, 2016; Thagaard, 2013).  

 

Ellers ble det gjort tiltak for å sikre prinsippet om konfidensialitet på flere områder. Dette 

innebar blant annet om å fylle ut en datahåndteringsplan på NSD sine hjemmesider ved siden 

av utfylling av meldeskjema. All kommunikasjon mellom meg og mine informanter har 

foregått på mail med unntak av under selve intervjusituasjonen. Denne kommunikasjonen har 

foregått gjennom studentmailen min som er godt sikret. Dette var også for å klargjøre min 

rolle som student ved Universitetet i Oslo. Ellers ble opptakene lagret på mitt (M:)-område på 

universitetets datamaskiner som blir beregnet som et sikkert lagringssted og på kryptert 

minnepinne.  

 

4.4.3 Førforståelse og forskerrollen 

Som forsker må man være seg bevisst sin egen førforståelse. Denne innebærer både 

meninger, oppfatninger og etablert kunnskap. Det er viktig å ha bevissthet rundt dette da 

denne forforståelsen kan og vil være med på å påvirke intervjuet og det innsamlede 

materialet. Spesielt i analysen bli fortolket av forskeren, og dette baserer seg på forskerens 
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førforståelse og teori på tematikken. Det er derfor viktig å være bevisst dette mens man 

samtidig sikrer objektiviteten så godt det lar seg gjøre. Den subjektiviteten man bringer med 

seg som forsker blir innenfor metoden derimot ofte sett på som en styrke, men det er viktig å 

være den seg bevisst (Braun & Clarke, 2013; Dalen, 2011).  

 

Under prosessen med litteratursøk og utarbeiding av problemstilling har jeg lest mye 

faglitteratur på fenomenet, der mye også har vært motstridende. Det har etterhvert blitt skapt 

et bilde av et fagområde med mye kontrovers og likheter på samme tid. Jeg tør å hevde at 

denne prosessen har vært med på å skape enda større bevissthet rundt egen rolle og forståelse, 

da oppgaven har hatt stort fokus på andres forståelse. Det har derfor vært viktig å 

gjennomføre intervjuene med en sensitivitet og bevissthet over egen profesjonalitet og rolle. 

Egen førforståelse har på den andre siden vært med på å utforme intervjuspørsmål som er 

åpne for alle forståelser rundt tematikken (Creswell, 2012; Dalen, 2011).   
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5 Analyse 

Dette kapittelet vil ta for seg resultatene fra den tematiske analysen som har blitt gjennomført 

fra det innsamlede datamaterialet. Resultatene vil bli drøftet opp mot den tidligere empirien 

og teorien som har blitt fremstilt i kapittel 2 og 3. For å gjøre dette på en oversiktlig måte vil 

analysen først ta for seg informantenes utsagn på et mer overordnet nivå for å senere skape et 

mer tydeliggjørende bilde av informantenes forståelse slik den har fremstått i denne studien 

ved å drøfte de samlede utsagnene opp mot eksiterende teori på feltet. Det vil bli trukket frem 

ulike utsagn fra informantene for å belyse forskjeller og likheter i deres oppfattelse og 

forståelse. Disse utsagnene vil bli drøftet opp mot studiens problemstilling:  

 

«Hva kjennetegner mobbeombudenes forståelse av mobbing som fenomen og hvordan 

er dette relatert til refleksjoner og erfaringer fra eget mandat?» 

 

For å undersøke å belyse denne problemstillingen har det blitt utformet tre ulike 

forskningsspørsmål som temaene heretter vil presenteres under. Disse er: 

 

1. Hvilken forståelse av mobbing av mobbing som fenomen innehar de fylkesvise 

mobbeombudene? 

2. Hvilke refleksjoner knytter ombudet til eget ansvar og stilling? 

3. Hvilke faktorer anser ombudene som fremmende og ødeleggende i mobbearbeidet i 

skolen? 

 

Min analyse og utforming av koder tok utgangspunkt i mine forskningsspørsmål. En tematisk 

tolkning av disse førte til fire hovedkategorier med medfølgende underkategorier.  

De fremstilte tematiske kategoriseringene har blitt presentert i oppsummerende tabell for 

temaer og koder som har oppstått i det innsamlede datamaterialet. Disse vil bli presentert med 

medfølgende sitater som funn i tråd med denne studiens forskningsspørsmål og 

problemstilling. Forskningsspørsmålene har i prosessen fungert som en ramme for oppgavens 

utforming, men også utformingen av den semistrukturerte intervjuguiden som har blitt brukt 

under gjennomføringen av intervjuene.  For en oversiktlig og systematisk fremstilling vil 

forskningsspørsmålene bli presentert i rekkefølge med funn og drøfting presentert under hvert 

spørsmål.  
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Figur 2: Oppsummerende tabell for temaer og koder 

 

Tematiske koder Underkoder Antall 

utsagn 

Mobbeforståelse   

 Ombudets forståelse av mobbing    59 

 Individperspektiv     18 

 Systemperspektiv    15 

 Definisjonsdiskusjon    11 

 Aktivitetsplikt og nulltoleranse    17 

 Ulike typer mobbing    8 

 Mobbing som er vanskelig å håndtere    20 

 Rettigheter og lovverk    10 

   

Ombudets profesjonsforståelse   

   

 Refleksjoner rundt egen stilling    46 

 Arbeidsoppgaver    27 

 Nettverksbygning og samarbeidspartnere    25 

 Utfordringer i eget arbeid    12 

 Arbeid inn mot enkeltindividet    18 

 Arbeid inn mot skolen/barnehagen    22 

 Endringsarbeid    8 

 Arbeid inn mot system    12 

 Arbeid med foreldre    12 

 Samfunnsnivå / forebyggende    13 

 Kompetanseheving    5 

 Stillingsbeskrivelse    5 

 Viktige egenskaper ved ombud / holdninger 

å ha 

   26 

   

Håndtering og forebygging av 

mobbing 

  

   

 Faktorer som er viktige for å lykkes med 

håndtering og forebygging 

   62 

 Faktorer som er ødeleggende for håndtering 

og forebygging 

   34 

 Manglende kunnskap    20 

 System og skole ikke gode nok    21 

 Oppfatninger av skolens håndtering og 
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Informantenes utsagn vil presentert så godt det lar seg gjøre i tråd med deres intensjoner og 

oppfattelser. Det har som nevnt i kapittel 4 blitt gjennomført noe tekstuell tilpasning og 

meningsfortetting fra transkriberingen for å tydeliggjøre informantenes utsagn i tekstuell 

form. Denne tilpasningen har vært så minimal som overhode mulig, og hovedsakelig bestått 

av fjerning av såkalte fyllord, gjentagelser i samme setning, og når informantene har rettet på 

eget utsagn. I de fremstilte sitatene er det brukt «(...)» som tegnsetting hvis det har blitt 

revidert bort informasjon som ble ansett som mindre relevant for analysen. Disse tekstuelle 

tilpasningene har blitt gjennomgått flere ganger for å forsikre at meningsinnholdet og 

informantenes intensjon med utsagnet har blitt sikret på best mulig måte. 

Forskningsspørsmål 1 omhandler informantenes forståelse av mobbing som fenomen. 

Studien undersøkte om de fylkesvise mobbeombudene innehadde samme forståelse av 

mobbing, og om deres forståelse samsvarte med allerede etablert forståelse på feltet. 

Forskningsspørsmål 2 tar for seg refleksjoner, erfaringer og tanker informantene knyttet til 

egen stilling, ansvar og mandat. Dette forskningsspørsmålet hadde derfor et fokus på 

ombudenes profesjonsforståelse. Det siste forskningsspørsmålet, forskningsspørsmål 3, 

ønsket å undersøke informantenes forståelse av hvilke faktorer som kan bli ansett som 

fremmende eller ødeleggende i mobbearbeidet. Dette forskningsspørsmålet dreier seg videre 

om informantenes opplevelse av skolens håndtering av problematikken, og hvilke faktorer 

som eventuelt kunne være ødeleggende i mobbearbeidet. 
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5.1 Forskningsspørsmål 1 

Avhandlingens første forskningsspørsmål lyder som følger: Hvilken forståelse av mobbing 

som fenomen innehar de fylkesvise mobbeombudene? Det ble i analysen inndelt i følgende 

kategorier: Ombudets forståelse av mobbing knyttet opp til feltets definisjonsdiskusjon, 

refleksjoner knyttet til årsak bak fenomenet og tålegrenser. Innenfor denne tematiske 

inndelingen vil det bli drøftet sårbarhet og disposisjoner i barnet på den ene siden og 

opplæringslovens paragraf 9A om arbeidet mot mobbing og krenkelser på den andre.. 

  

5.1.1 Ombudets forståelse knyttet til definisjonsdiskusjon 

Noe som var merkbart tidlig i analysen var at mobbeombudenes forståelse av mobbing som 

fenomen var sterkt preget av forskningen på feltet og for noen også deres tidligere 

arbeidserfaring. I denne studiens teoridel ble mobbing knyttet opp mot både individuelle 

karakteristikker (Olweus, 1992, 1993), tanker om dysfunksjonelle gruppedynamikker 

(Dupper; 2012; Hong & Espelage, 2012; Salmivalli et al., 1996) og sosiale aspekter rundt 

barnet slik som inkludering og miljø (Lund et al., 2017; Roland, 2007; Schott, 2014; 

Søndergaard, 2012). Det kan hevdes at det har oppstått en viss konflikt mellom strenge og 

mer åpne forståelser av mobbing på forskerfeltet. Som avhandlingens teoridel har belyst kan 

det virke som feltet er på vei til å bevege seg fra en forståelse med gjennomgripende fokus på 

individuelle karakteristikker til å nå samtidig legge mer vekt på systemiske og sosiale 

faktorer. Ombud A belyste denne tematikken ved flere tilfeller i sitt intervju. Hun uttrykte 

blant annet at: 

 

  Ombud A: Jeg tror det er praksisfeltets privilegium at vi kan sjonglere lett mellom 

ulike definisjoner for å bruke de når vi definerer tiltak, mens forskningen strever med å 

akseptere andre inn.  

 

Dette ble tydeliggjort ytterligere gjennom utsagn angående egen forståelse:  

 

Ombud A: Nå er det litt vanskelig å kunne bruke egne ord fordi jeg er så knyttet til de 

definisjonene som er, men jeg synes det er godt å bruke begge de hoved-definisjonene.  
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For dette ombudet fremstod ikke en flerdelt forståelse av fenomenet med fokus på både 

systemiske og individuelle karakteristikker som noe problem for seg og sine kollegaer, men 

at dette har fremstått som et større problem i forskermiljøet. At ombudskollegiet hadde 

diskutert denne problematikken seg imellom ble også tydeliggjort av Ombud B: 

 

Ombud B: Det er gøy at du spør, for vi har en sånn diskusjon på det nå på den 

videreutdanningen. Det er læringsmiljøsenteret i Stavanger som gjennomfører denne på 

bestilling fra UDIR. Vi har jo de her definisjonene på mobbing som står litt i 

motsetningsforhold til hverandre. (...) Mesteparten av mobbeombudene, de liker å forhold 

seg mest til Ingrid Lund og Helgeland sin definisjon.  

 

De to definisjonene det blir henvist til av ombudene er definisjonen til Dan Olweus (1992) og 

Ingrid Lund med kollegaer (2017). Under intervjuene knyttet også alle ombudene sin egen 

forståelse opp mot disse to definisjonene. Ombud C uttalte følgende: 

 

Ombud C: Jeg har med meg i de møtene begge de definisjonene som vi nå stort sett 

møter. Fra tidligere har jeg jo stort sett alltid forholdt meg til det at mobbing er krenkelser 

mot en som ikke kan forsvare seg, det er aggressive handlinger enten fysisk eller psykisk 

rettet mot den som blir utsatt, det kan utføres av en eller fler, det er ujevnt styrkeforhold 

mellom den som blir utsatt og det som gjør, det foregår over tid. (...)Samtidig synes jeg det er 

kjempebra at dette utfordres nå av Ingrid Lund og det fagmiljøet der som tar definisjonen og 

åpner den litt opp. Det er min mening da, at de åpner den opp og sier noe om at mobbing det 

er mer handlinger mot en person som gjør at den som er utsatt mister opplevelsen av å høre 

til, finne sin plass i fellesskapet, ha mulighet til å medvirke. De to definisjonene der mener jeg 

utfyller hverandre.  

 

Hos informantene ble definisjonen til Dan Olweus (1992) og definisjonen til Ingrid Lund 

med kollegaer (2017) tatt opp som to gode eksempler på de motstridende forståelsene som 

befinner seg på feltet i dag. Det som fremkom under intervjuene var derimot at ombudene 

ikke tenkte på de to definisjonene som gjensidig utelukkende, men at de sammen kunne være 

med på å utvide forståelsesrammen for hva fenomenet faktisk innebærer i praksis. 

Ombudenes forståelse ble dermed både knyttet til kriterier som omhandler intensjon, 

ubalanse i maktforhold, repetisjon og elementer fra aggresjonsteori, men også tanker om at 

handlinger som hindrer inkludering og tilhørighet for et barn kan karakteriseres som 
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mobbing. Et av argumentene for at definisjonsdiskusjonen som foregår på feltet er såpass 

viktig er at den definisjonen man arbeider ut fra kan være utslagsgivende for hvilke tiltak 

man velger å iverksette på skolen og i barnehagen (Eriksen, 2018; Vaillancourt et al., 2008). 

Ved siden av dette sidestiller lovverket (Opplæringsloven, 2017, §9A) mobbing og 

krenkelser, noe som juridisk sett ikke skaper skarpe grenser rundt skolens plikter. Ombud A 

var veldig opptatt av fenomenet ikke bare kunne bli observert med en type linse, og at det var 

avgjørende å innhente kunnskap fra flere ulike kilder i for å oppnå best mulig håndtering. I 

prevalensforskningen vil dette derimot skurre, da men der er opptatt av felles definisjon for å 

mest nøyaktige prevalensrater. Mangfold av definisjoner og forklaringer kan derfor oppfattes 

problematisk. Det viser seg her et spenningsforhold mellom forskningen og praktikernes 

behov for definisjonsforståelse. Ombud Ahadde en oppfattelse av at forståelsen innenfor det 

avhandlingen tidligere har omtalt som et «first-order perspective» kunne være direkte 

ødeleggende:  

 

Ombud A: Hvis du kun har individperspektivet og mener at det er noe feil med barnet 

så løser det faktisk ingenting. Da er du en del av problemet. (...) At man ikke har et barnesyn 

der man tenker at et barn er et problem da. Barn har et problem, ikke er et problem.  

 

En av betraktningene knyttet til dette er at om voksne arbeider ut fra en tilsynelatende 

begrenset forståelse vil dette muligens ikke fange opp hele bildet ut ifra barnas perspektiv. De 

tre etablerte kriteriene kan være med på å forsterke denne undergravende tendensen som 

igjen kan føre til underrapportering og for sen inngripen i saker. Ombud A og Ombud C var i 

stor grad enige når det gjaldt en mer teknisk forståelse: 

 

Ombud A: Hvis du har en litt sånn teknisk forståelse av hva mobbing er så vil det da 

ikke favne om de du selv ikke ser og oppfatter som mobbing. Du finner det ikke verdig på en 

måte. Da er det mye som går under radaren. For det er noe som heter at du ser det ikke før 

du tror det. Du må tro at det skjer for å klare å håndtere det.  

 

Ombud C: Jeg tror dessverre at det er mange, for mange, som jobber i skole og i 

barnehage som har et instrumentelt forhold til det man skal se etter. Og det er kanskje 

utfordringen litt med den gamle definisjonen. (...) og det gjør at man kanskje ofte ikke griper 

inn tidlig nok.  
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På den andre siden skiller ikke loven mellom mobbing og krenkelser, men forplikter skolen 

til å gripe inn uansett. På denne måten blir et praktisk skille mellom mobbing/ikke mobbing 

noe vanskelig å forholde seg til. Opplæringslovens føringer sier at krenkelser som ikke fullt 

ut fyller kravene til mobbing i like stor grad skal tas tak i. Derfor kan det hevdes i tråd med 

de første to ombudene at i stedet for å være for opptatt i kriterier bør det for praksisfeltet være 

viktigst å gå inn for å løse saker der barn ikke har det bra. Det siste ombudet uttrykte derimot 

at han syntes de etablerte kriteriene var å anse som viktige i arbeidet mot mobbing, spesielt i 

skolenes tilfelle. Han betraktet at det å ha visse kriterier å ta utgangspunkt i kunne gjøre det 

lettere for skolene å skille mellom hva som er og ikke er mobbing: 

 

Ombud B: Så ser jeg at det som er veldig positivt i den forstand er de tre momentene 

med aggressiv handling, ujevnt styrkeforhold og at det foregår over tid. Det er veldig mange 

som er klar over at det må på plass for at man skal definere det som mobbing. 

 

Dette ombudet vurderte at arbeid med selve definisjonen i skolen var viktig for å forhindre at 

mobbebegrepet ble brukt i situasjoner som ikke kunne karakteriseres som mobbing. 

Refleksjonen bak følgende utsagn var at mobbing var skal bli betraktet som svært alvorlig, og 

for å tydeliggjøre dette alvoret er det viktig å være klar over hvilke kriterier som skal ligge til 

grunn for å kunne karakterisere en situasjon som mobbing. Dette kunne ifølge ombudet være 

med på å skape tydeligere skiller mellom situasjoner som oppstår på skolen.  

 

Ombud B: Du får jo spesielt i skolene som ikke er gode, eller, der elevene ikke er 

gode nok på hva mobbing er for noe. Der de ikke er kjent med definisjonen, så får du en del 

eksempler på at jeg ble dytta – ergo blir jeg mobba. Det går litt inflasjon i mobbebegrepet. 

Derfor er jeg veldig opptatt av at man skal jobbe med definisjonen og jobbe med begreper.  

 

Han argumentere videre med at selv om han personlig foretrakk å kunne arbeide ut fra et 

helhetlig mobbesyn var det ikke alltid skolene gjorde det samme. For å sikre en god 

håndtering av saker som allerede hadde oppstått ville det dermed være hensiktsmessig å 

arbeide på lag med skolen slik at man fikk løst den konkrete saken på best mulig måte: 

 

Ombud B: Jeg tenker ja takk begge deler. Og grunnen til det er at jeg er veldig glad i 

definisjonen til Ingrid Lund og Helgeland. Men jeg ser jo for eksempel at skolene forholder 

seg stort sett til definisjonen fra læringsmiljøsenteret. Den tradisjonelle. Og da tenker jeg at 
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det ikke er min oppgave å presentere Ingrid Lund sin når du står midt i en mobbesak. Da er 

det viktigere å fokusere på den konkrete saken.  

 

På den andre siden var han enig med de andre ombudene at denne definisjonen hadde sine 

begrensinger i forhold til å fange opp alle typer mobbing man kan måtte håndtere i dagens 

samfunn:  

 

Ombud B: Det som jeg tenker kan være litt negativt er jo at ved for eksempel digital 

mobbing og krenkelser. (...) Jeg føler den her definisjonen, eller begge definisjonene ikke 

nødvendigvis fanger opp at en digital krenkelse gjentar seg selv.  

 

Ombudene hadde dermed visse innvendinger til den etablerte definisjonen. Kritikken gikk for 

det meste på at kriteriene kan oppleves begrensende og uklare, og at denne definisjonen alene 

står i fare for å ikke plukke opp alle typer mobbing. Kritikken gikk hovedsakelig på at 

definisjonskriteriet «intensjon» av ombudene ikke ble sett på som like relevant. Ombud A 

spesielt hadde en forståelse av at barn kunne mobbe andre uten en bevisst intensjon om å 

påføre disse barna skade. Hun anså at mobbing vil uansett skape like stor avmakt for den som 

blir utsatt. Ved siden av dette hadde hun i tråd med Lund et al. (2017) en forståelse om at 

mobbing kan bli ansett som å ikke ha en betydningsfull plass i fellesskapet, og at dette kan 

forekomme selv om det ikke er noen barn som går inn for å hindre denne tilhørigheten. 

Gjennomgående observerte jeg en tendens til at ombudene syntes mye med definisjonen er 

veldig positivt, men at man ikke burde arbeide ut fra denne alene. De fleste betraktet en 

kombinasjon av denne, Lund et al. (2017) sin og §9A i opplæringsloven som den mest 

hensiktsfulle løsningen:   

 

Ombud C: Jeg tenker at det er kjempe viktig at vi har den definisjonen, for den setter 

tydelig på dagsorden når det er alvorlig her. Men jeg tenker vi gjerne kan nyansere den litt. 

Og derfor mener jeg at vi skal bruke 9A som rettesnor fordi den er langt mer enn en 

mobbeparagraf.  

 

Dette aspektet med alvorlighetsgrad i hendelsen er et viktig aspekt å undersøke videre. Man 

kan ut fra et slikt sitat tolke det dit hen at mobbing blir ansett som mer alvorlig enn andre 

krenkelser som ikke fyller alle kriteriene. Tar man utgangspunkt i varighetskriteriet kan man 

hevde at det å bli ertet for dialekten sin flere ganger i løpet av en måned er å anse som mer 
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alvorlig enn å bli truet på livet ved et tilfelle. For mange ligger det latent at mobbing er 

alvorlige krenkelser, mens det på den andre siden kan hevdes at det er hvordan handlingen 

oppleves som er avgjørende, ikke hvilke kriterier den oppfyller. Det skal nevnes at selv om 

det tidvis ble rettet en del kritikk mot en ren individrettet forståelse så flere av ombudene mye 

positivt med noe av innholdet i den. Denne forståelsen er ikke bare knyttet til de etablerte 

kriteriene i Olweus (1992) sin definisjon, men har og tanker knyttet til blant annet 

aggresjonsteori. Ombud A syntes elementer herfra kunne være nyttig å bruke i eget og andres 

arbeid da mye av verktøyene man arbeider ut fra i dag er basert på Olweus (1992) 

definisjonen og medfølgende forståelse: 

 

Ombud A: Jeg bruker noe av aggresjonsteoriene som læringsmiljøsenteret bruker. 

Men du må alltid modifisere. Det høres så fælt ut å bruke aggresjonsteori, men det er veldig 

nyttig som verktøy når du skal begynne å observere.  

 

Når ombudet refererte til modifikasjoner nevnte hun senere at det var snakk om en bit av en 

atferd barnet utviser, og at aggresjonsteori kunne bli brukt ved siden av en tanke som at 

barnet som utfører den aggressive handlingen opplever en eksklusjonsangst i gruppa. 

Årsaken til nødvendigheten bak disse modifikasjonene lå bak refleksjoner knyttet til 

reduseringen av et fenomen til individuelle egenskaper ikke ble ansett som nyttig i den nye 

forståelsen som er på vei til å vokse frem på feltet. 

 

5.1.2 Oppsummerende drøfting  

Under intervjuene fremstod ombudene relativt samstemte i sin forståelse. Dette kan blant 

annet skyldes at de har et tett samarbeid med hverandre, men også at de nå gjennomgår en 

felles opplæring i regi av Læringsmiljøsenteret i Stavanger. Ombudene oppga at de 

hovedsakelig tok utgangspunkt i definisjonene til Lund, Helgeland & Kovac (2017) sin 

definisjon i kombinasjon med den tradisjonelle definisjonen til Dan Olweus (1992). Det at 

disse forståelsene står litt i motsetningsforhold til hverandre var noe flere av ombudene så på 

som positivt da de sammen kunne være med å belyse fenomenets kompleksitet (Smith & 

Brain, 2000; Utdanningsdirektoratet, 2016 ). 

 

Når det gjelder konfliktforholdet mellom strenge og åpne definisjoner fremkom det derimot 

noen forskjeller mellom de tre ombudene. Det kan ut fra den gjennomførte analysen tolkes dit 
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hen at Ombud A var tydelig systemisk orientert med en noe mer åpen forståelse, Ombud B 

helte på sin side mer mot en strengere forståelse av fenomenet, mens Ombud C var mer 

påpasselig med å nyansere uttalelsene. En mulig årsak til dette kan skyldes deres tidligere 

arbeidserfaring fra tidligere og fra ombudsstillingen. Ombud B uttalte i sine intervjuer at han 

hadde mindre erfaring enn flere av sine kollegaer, og at dette også medførte noe mer 

usikkerhet i rollen som mobbeombud. Å arbeide ut fra en godt utarbeidet og etablert 

definisjon kan tenkes å lette dette arbeidet noe, da det har vist seg at skolene og lærerne ofte 

arbeider ut fra denne definisjonen (Naylor et al., 2006). Han hadde og en tanke om at dette 

var med på å skape klarhet i et noe ellers ullent og uoversiktlig felt. Det skal derimot nevnes 

at dette ombudet ved flere tilfeller reduserte fenomenet ned til utsagn om at mobbing er det 

motsatte av inkludering. Ombud C oppga at han tidligere hadde arbeidet ved 

Læringsmiljøsenteret i Stavanger som tidligere arbeidet med individrettet atferdsforskning, 

selv om senteret de siste årene har vært mer opptatt av et systemfokus (Nasjonalt senter for 

læringsmiljø og atferdsforskning, 2013). Det fremkom i samtaler med ulike kilder i 

oppstartsfasen av prosjektet at disse var kjent for å fortsatt arbeide relativt individrettet. Det 

kan derfor tenkes at som Ombud C selv omtalte at denne forståelsen hadde etablert seg i 

ryggraden selv om han reflekterte over at den i noen tilfeller kunne oppfattes for strengt. 

Ombud A på sin side deltok i prøveordningen fra 2016 (Hvitsand & Vardheim, 2016), og har 

etter erfaring som mobbeombud gjort seg opp en oppfatning om at det hovedsakelig er i 

systemet løsningen på mobbeproblematikken ligger.   

 

Det kan diskuteres om man alltid vil klare å være i overenstemmelse med §9A i 

Opplæringsloven og «Manifest mot mobbing» (Regjeringen, 2011; Roland, 2007) sin 

tankegang om subjektiv opplevelse om man arbeider ut fra de etablerte definisjons kriteriene 

fra omtalt «first-order»- perspektiv. §9A-4 sier at alle som arbeider på skolen har en lovfestet 

plikt til å gripe inn der barn opplever krenkelser. Det står omtalt i lovparagrafen og 

manifestet mot mobbing at det er elevens subjektive oppfatning av opplevd krenkelse som 

skal ligge til grunn for vurderingen. Skal man ta utgangspunkt i de tre etablerte 

definisjonskriteriene er det ikke sikkert at disse vil favne over alle aspekter barn kan oppleve 

som krenkende. At forskere, barn og lærere arbeider ut fra noe ulik forståelse er blitt 

underbygget av ulike forskningsfunn (Naylor et al., 2006; Smorti, Menesini & Smith, 

2003;Vaillancourt et al., 2008). Det kan tenkes at dette er årsaken til at det i ombudskollegiet 

har oppstått en tanke om å kombinere Lund et al., (2017) sin definisjon med den tradisjonelle 

fra Olweus (1992).  
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5.1.3 Hvorfor oppstår det, roller og gruppedynamikker 

For å undersøke hvilke refleksjoner informantene gjorde seg rundt de bakenforliggende 

faktorene for mobbing ble de spurt: «Hva oppfatter du at ofte er årsaken til mobbing?». 

Informantene i denne undersøkelsen hadde hva jeg betrakter som klare oppfatninger av hva 

som kunne være utslagsgivende, hovedsakelig refleksjoner knyttet til ulike systemiske og 

miljømessige faktorer vedrørende læringsmiljøet. Ombud B og C hadde utviklet en spesiell 

interesse for klasseledelse: 

 

Ombud C: Det er et begrep som dukker opp ofte når vi snakker om klasseledelse og 

bygging av skolemiljø, og det er jo autorative voksne. Og jeg tenker at vi trenger autorative 

voksne som forstår at det å ha en tydelighet på hva standarden er for å snakke med 

hverandre på denne skolen.  

 

Denne informanten trakk sine egne refleksjoner videre til å omhandle tanker knyttet til 

aggresjonsteori og gruppedynamikker:  

 

Ombud C: Jeg tror at veldig ofte så skyldes mobbing at det er en forholdsvis stor 

utrygghet i gruppa. Det er utrygghet og det gis handlingsrom til at negativ atferd får lov å 

utvikle seg. Det er gjerne noen som vil ta de rommene, andre barn vil inn og definere og være 

sjefer og ta det handlingsrommet som er der. Og da blir det sånn spill i gruppa at hvor skal 

jeg være, hvem skal jeg være på parti med, hvor er det tryggest å være. Og det viser seg jo 

gang på gang at det er tryggest å være på den sida hvor det er de som gjør dumme ting. Det 

er bedre for meg å være med å plage deg enn å bli plaga selv.  

 

Det siste ombudet hadde lignende refleksjoner knyttet til mulige årsaker som sine to andre 

ombudskollegaer. Dette ombudet fremstod gjennom hele sitt intervju svært opptatt av 

system- og helhetlig tenkning i mobbearbeidet, og hennes refleksjoner knyttet til årsak var 

preget av tanker fra den individorienterte forståelsen knyttet opp mot dysfunksjonelle 

gruppedynamikker og sosial eksklusjonsangst. Hun anså hovedsakelig at barn mobbet andre 

grunnet mangel på tilhørighet selv i gruppen, men at noen barn i visse tilfeller var mer 

tilbøyelige enn andre for å mobbe grunnet den sosiale eksklusjonsangsten:  
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Ombud A: Men det er jo klart at noen har mere av den proaktive aggresjonen og 

driver mer med sosial klatring enn andre. Og det bunner i ett eller annet. Men jeg syns det er 

vanskelig å sette merkelapp på det, for noen ganger så oppstår det en sånn sosial 

eksklusjonsangst i en gruppe som gjør at man går bort ifra det moralske kompasset sitt da.  

 

Også Ombud B var svært opptatt av en systemtenkning rundt fenomenet. Dette knyttet han til 

følgende oppfatning: 

 

Ombud B: (...) mobbing skjer ikke på en isolert arena. Det skjer på skolen, det skjer 

utenfor skolen, det skjer i idrettsklubber, fritidsklubber, i lokalsamfunn, det skjer på nett og 

så videre.  

 

Da ombudene i denne undersøkelser knyttet noen av sine refleksjoner til elementer fra en 

individrettet forståelse var det ønskelig å undersøke om de hadde gjort seg noen refleksjoner 

rundt om det var visse karakteristikker i barnet som for dem fremstod som stabile 

disposisjoner i tråd med den opprinnelige forståelsen til Dan Olweus (1992). I deres utsagn 

vedrørende dette kom det noen refleksjoner det kan argumenteres for at kan gjenspeile deres 

helhetlige barnesyn. Ombud A mente det var viktig å løfte debatten et hakk videre fra en 

forståelse som hun ved en tidligere anledning omtalte som for teknisk, da barn ifølge 

ombudet er mye mer enn bare atferden de utviser. Blant annet vektla hun at det var viktig for 

voksne å huske at det alltid vil være snakk om en bit av en atferd barna utviser som man må 

arbeide med. Dette vil ikke tilsi at barna «er en slik atferd» eller at de utviser den i alle 

situasjoner. Hun argumenterte videre for at det å omtale barn som mobber eller mobbeoffer 

var å skape roller med medfølgende handlingsmønster det kan være vanskelig å løsrive seg 

fra. Også det å omtale et barn eller seg selv som mobbeoffer oppfattet hun som lite 

hensiktsmessig: 

 

Ombud A: Og da offergjør man seg. Derfor er jeg så opptatt av å ikke bruke at man 

er mobbeoffer. Det er også en litt bekvem rolle, for da skal alle andre endre seg, ikke sant. Så 

jeg er opptatt av at det ikke heter det, men man har blitt utsatt for mobbing. Men når man 

slutter å bli utsatt for det må man liksom komme seg opp igjen. Og da kan en ikke definere 

seg selv som offer.  
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Hennes refleksjoner knyttet til de ulike rollene ble ved et annet tilfelle knyttet til 

dysfunksjonelle gruppedynamikker som kan oppstå i en klasse. Barnet kan innta en rolle med 

medfølgende negativ atferd innenfor visse negative gruppedynamikker og samspill, men hun 

anså allikevel at denne atferden ikke nødvendigvis vil utvises på alle de sosiale arenaene 

barnet beveger seg i. Vedrørende dette mente hun at å omtale et barn som en mobber var 

veldig stigmatiserende for barnet, noe som igjen kunne utløse visse forsvarsmekanismer i 

barnet som gjorde at det ikke ville vedkjenne seg atferden. Skal man få bukt med atferden må 

man arbeide for å fjerne den sosiale eksklusjonsangsten og skape et trygt og inkluderende 

skolemiljø:  

 

Ombud A: I noen grupper så ser jeg barn som har det moralske kompasset på plass, 

vet hva som er rett og galt. Og likevell så kan de i en gitt gruppe ha en atferd som oppfattes 

veldig slemt. Og som oppfattes som veldig umoralsk. Så det er ikke sånn at de som krenker og 

mobber andre nødvendigvis er det i alle situasjoner av livet.  

 

Slike refleksjoner er interessante å se i lys av blant annet Salmivalli et al. (1996) sine 

undersøkelser som tyder på at barn kan endre deltakerroller i et mobbesamspill og at atferden 

kan fremstå som dynamisk og i endring (Espelage & Swearer, 2003; Salmivalli et al., 1996). 

Ombud C hadde lignende refleksjoner knyttet til de ulike rollene. På spørsmål om han tenkte 

det kunne finnes typiske mobbere og ofre svarte han dette i tråd med refleksjoner han 

tidligere hadde ytret i forbindelse med at barn og unge kan inneha ulik grad av sårbarhet:  

 

Ombud C: Ikke nødvendigvis, det tror jeg ikke. Men jeg tror jo at vi mennesker har 

ulik sårbarhet, og noen ganger kanskje er noen lettere å både få med seg på å gjøre dårlige 

valg på samme måte som noen kanskje er lettere å pirke i.  

 

Selv om det var gjennomgående at Ombud A hadde forståelse og empati for at barn kan 

inneha ulik grad av sårbarhet var det viktig for henne at det ikke kun var barnas sårbarhet 

debatten sentrerte seg rundt for dette var å forenkle et komplekst problem: 

 

Ombud A: At mobbing er også en sosialt akseptert sårbarhet. Det betyr at det er 

lettere å si at vi måtte flytte fordi barnet mitt ble mobbet, hun har det så vanskelig for hun 

blir mobba på skolen. Enn å si at jeg har så lite nettverk at mitt barn nesten ikke har venner, 

hun er ikke vandt med å være sammen med så mange. Det er mye mer stigmatiserende, ikke 
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sant. For mobbing kan du på en måte skylde på noen andre, ikke egen tilkortkommenhet. Og 

jeg syns ikke jeg møter barn som overrapporterer, men jeg syns jeg møter en del voksne som 

kan tenke seg å legge all sårbarhet hos et barn på mobbing, som kan ha andre 

årsaksforklaringer.  

 

I dette tilfellet setter ombud A søkelys på at lærere i noen tilfeller innehar visse holdninger og 

oppfatninger som har negativ innvirkning på håndtering av mobbing i skolen. Ombud C har 

tidligere jobbet mange år som rektor på skole. Han var svært opptatt av barn kan lære å utvise 

en mer hensiktsmessig atferd enn det man ser i situasjoner der barnet mobber. Også 

mobberen skal bli møtt med anerkjennelse og respekt, selv om atferden de utviser må bli 

stoppet umiddelbart. Hans refleksjoner rundt temaet var at barn som mobber andre må få 

hjelp til å klare å stoppe atferden. Denne tanken er i tråd med mange av de såkalte 

mobbeprogrammene som har blitt utviklet, der tanken er at barn må lære seg visse 

grunnleggende egenskaper for å få bukt med mobbingen (Kousholt & Fisker, 2015). Hans 

grunnleggende tanke bak det hele var derimot at barn må få hjelp til å gjøre det bedre, ikke 

kun reprimander for handlingene de har utført. Dette er fordi disse negative strategiene også 

har en negativ påvirkning på barnet som utfører mobbingen:  

 

Ombud C: Barn som utfører mobbeatferd de skal få klar beskjed om at man ikke skal 

gjøre det, men man skal også sikre at dem får hjelp til å klare å gjøre noe annet. At dem får 

hjelp til for eksempel å øve opp en bedre empati, en bedre selvkontroll. De tingene innenfor 

sosial kompetanse som faktisk skal gjøre deg til et bra menneske i den verden vi lever i.  

 

5.1.4 Oppsummerende drøfting 

I datamaterialet fremtrådte det ulike refleksjoner knyttet til mulige bakenforliggende årsaker 

for hvorfor mobbing oppstår. Disse ble fortrinnsvis knyttet til klasseledelse, utrygge 

læringsmiljøet, dysfunksjonelle gruppedynamikker og ulik sårbarhet hos barna. Utrygghet og 

uklarhet var konsepter som ble drøfter ved flere tilfeller. Utrygghet i læringsmiljø og 

barnegruppen og hvordan systemene rundt barnet er med på å påvirke barnet og hverandre er 

i tråd med tidligere forskning drøftet i denne avhandlingen (Heintz, 2004; Hong & Espelage, 

2012; Lund et al., 2017; Søndergaard, 2012). Knyttet opp til Schott (2014) sin oversikt over 

de tre store definisjonstradisjonene innenfor mobbeforskningen knyttet informantene i dette 

utvalget sine tanker opp til den individfokuserte tilnærmingen innenfor aggresjonsteori 
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(Olweus, 1970, 1993; Roland, 2007; Roland & Idsøe, 2001) og definisjonstradisjonen med 

dysfunksjonelle gruppedynamikker (Dupper, 2013; Heintz, 2004; Lund et al., 2017; 

Søndergaard, 2012). Det vil tilsi at de har refleksjoner knyttet opp mot to av de tre 

definisjonstradisjonene. At ombudene ikke knyttet sine refleksjoner til tradisjonen som 

omhandler sosial vold kan skyldes at en slik forståelse er mest vanlig i samfunn med 

alvorlige og gjennomgripende sosiale omveltninger, gjerne i kombinasjon med mye uro 

(Farrington, 1993; Schott, 2014). Det kan på den andre siden skyldes at de tradisjonelle 

mobbeteoriene er veldig dominerende i Norge og i Skandinavia. 

 

Når det gjelder forhold i den individorienterte tilnærmingen til mobbing knyttet ombudene i 

denne undersøkelsen dette hovedsakelig til tanker fra aggresjonsteori. Ombud C på sin side 

klarte å trekke tanker fra aggresjonsteori, utrygge gruppedynamikker og sosial 

eksklusjonsangst (Roland, 2007; Søndergard, 2012). I hans sitat angående tanker knyttet til 

aggresjonsteori og gruppedynamikker uttaler han at mobbing oppstår fordi det er utrygge 

læringsmiljø der barnet befinner seg, som igjen skaper en angst for å havne utenfor (sosial 

eksklusjonsangst). For å få slutt på denne angsten trekker han tanker til aggresjonsteori om at 

barna vil inn og definere disse sosiale handlingsrommene for egen vinning. Dette skyldes 

ifølge han at det er tryggere å plage andre enn å være i risiko for å bli utsatt selv.  

 

På spørsmål knyttet ombudenes forståelse av eventuelle stabile disposisjoner i barnet 

(Olweus, 1970, 1992) fremkom det at ombudene ikke arbeidet ut fra en slik forståelse. 

Ombud B knyttet heller tankene opp til ulik sårbarhet, men ikke at dette nødvendigvis var 

stabilt. Ombud B på sin side var svært opptatt av det var viktig å løfte debatten et hakk videre 

fra tanker om stabile roller og å omtale barn som enten mobber eller offer. For henne var 

dette å underbygge en tendens og rollemønster det kunne være vanskelig å komme seg ut av 

noe som er i overenstemmelse med tanker og forskning presentert i denne avhandlingen 

(Salmivalli et al., 1996; Strohmeier & Noam, 2012; Søndergaard, 2012). Hennes forståelse av 

rollene barna kunne innta var mer knyttet til teorier om eksklusjonsangst og dysfunksjonelle 

gruppedynamikker (Dupper; 2012; Hong & Espelage, 2012; Salmivalli et al., 1996; 

Søndergaard, 2012).  

 

For ombud C var det viktig å ta utgangspunkt i forskning som blant annet har vist varierende 

effekter av ulike intervensjonsprogrammer som går inn for å skape en endring i individet 

(Henningsen, Hansen & Søndergaard, 2010; Kousholt & Fisker, 2015; Slee & Mohyla, 2007; 
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Walton, 2005). Denne forståelsen arbeidet han ut fra i kombinasjon med et barnesyn der man 

har barnets beste i tankene, også barnet som mobber andre. Han argumenterte for at også 

disse barna måtte få den beskyttelsen og veiledningen de hadde behov for som er i tråd med 

tiltak foreslått av blant annet Olweus (1992) på individnivå. 

 

5.1.5 Hvor skal grensen gå for hva barn må tåle av andres atferd? 

I analysen fremstod det som vanskelig for ombudene å trekke en klar teoretisk og praktisk 

grense for hvor det var snakk om mobbing, og når hendelsene heller kunne bli karakterisert 

som plaging eller erting. Det som ble tydelig var at ombudene i utgangspunktet arbeidet ut fra 

Kapittel 9A i Opplæringsloven med noen modifiseringer. Ombud B omtalte blant annet: 

 

Ombud B: Jeg tenker at hvis du ivaretar aktivitetsplikten slik den forventer at du skal 

gjøre så. Du har en plikt til å følge med, men du har og en plikt til å gripe inn. (...) Det kan 

godt hende at du finner ut at det ikke er en mobbesak men en konflikt, men du skal finne ut av 

det på en måte.  

 

Samtidig uttalte han i tråd med aktivitetsplikten at det er barnets subjektive oppfatning som 

skal være styrende, men at dette i visse tilfeller kunne oppfattes problematisk for noen av 

lærerne i tilfellet med de spesielt sårbare elevene: 

 

Ombud B: Jeg synes det er kjempevanskelig å svare på akkurat det, for det kommer 

helt an på eleven. Også vet man jo at det er veldig mange sårbare elever der ute som ikke 

nødvendigvis takler en del av de tilbakemeldingene som kommer. Både fra medelever og 

lærere. (...) Også ser jeg jo at det er flere sårbare elever i dag. Og spesielt kanskje i de 

sakene som handler om at ansatte mobber elever. Og heldigvis er det i mange av de her 

sakene litt klønete lærere som bruker ironi på feil måte, eller sier ting som eleven oppfatter 

som veldig uheldig, da. Men helt sånn konkret hvor grensa skal gå, det er veldig avhengig av 

eleven sin bagasje, vil jeg jo si.  

 

Det er interessant å undersøke dette sitatet noe grundigere. Man har i forskningen sett at 

mobbeprevalensen har holdt seg stabil over tid (Walton, 2011). Mobbeforskningen har i 

svært liten grad jobbet med alvorlighet i hendelsene som utgangspunkt for 

prevalensforskning, men brukt hyppighet som indikator på alvorlighet. Om man tenker seg at 
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subjektiv opplevelse i form av sårbarhet er en faktor som kan være med på å modifisere og 

påvirke prevalens, og heller ikke sårbarhet kan bli ansett som stabilt, vil ikke mobbetallene 

man oppnår være sammenlignbare. Hvis det er slik at elevene blir mer sårbare kan det tenkes 

at tallene på alvorlige hendelser går ned, men at prevalensen holder seg stabil om de mer 

sårbare barna rapporterer inn flere men mindre alvorlige forhold. At ombudet utrykker dette 

kan tyde på at vi trenger å få bedre innsikt i å vurdere mobbeprevalens ut fra ulike 

sårbarhetsindikatorer. På den andre siden vet man at sårbarhet er knyttet til resilens. Hvis det 

viser seg at barn i dag blir mer sårbare kan det bety at vi kanskje bør vurdere hvorfor og på 

sikt søke etter å styrke disse elevenes motstandsevne?  

 

Ombud A hadde samme opplevelse av at skolen i visse tilfeller kunne slite å følge prinsippet 

om subjektiv oppfatning siden de selv opplevde å observere noe annet enn barnet hevdet. 

Dermed kunne lærerne også slite med å utføre det arbeidet de er satt til å utføre i forhold til å 

skape et trygt og helsefremmende psykososialt miljø på deres skole. Å skulle klare å lese 

andres subjektive oppfatning kan argumenteres for å være vanskelig, noe som kan tenkes å 

forklare noe av årsaken til at mange lærere synes det er spesielt vanskelig å forholde seg til 

prinsippet. Slik som jeg tolket ombudene forstod de prinsippet heller ut fra en tanke om at 

barn alltid skal bli trodd og bli tatt på alvor når de rapporterer å bli utsatt for mobbing. 

Ombud A hadde et inntrykk av at lærerne syntes det var spesielt vanskelig å forholde seg til 

§9a-5 som omhandler lærere som mobber elever. Lovparagrafen går ut på at om skolen får 

mistanke om at en ansatt på skolen utsetter en elev for krenkelser skal dette automatisk 

varsles helt opp til skoleeier og skolen må straks iverksette tiltak (Opplæringsloven, 2017, 

§9A-5). Ombudet hadde derimot en oppfattelse at skolen problematiserte lovparagrafen 

unødvendig da den ikke var der for å ta lærerne på noen måte, men at den skulle sikre at alle 

som jobber på en skole utfører arbeidet sitt på en tilfredsstillende måte.  

 

Ombud A: Jeg tror det er stor vilje til å følge Opplæringsloven, 9A. De er veldig 

frustrerte over den 9A-5. Men jeg tror nok den er enklere enn de tror. Den er problematisert 

veldig, og det handler veldig mye om kommunikasjon. Den er jo der for å sikre de tilfellene 

hvor lærere ikke gjør jobben sin. Og det må man jo være veldig glad for at finns. Det er ingen 

som ønsker kollegaer heller som ikke gjør jobben sin.  

 

Det er interessant at ombudene har en oppfattelse av at skolene er frustrert over dette. Det har 

blitt diskutert at noe av frustrasjonen kan skyldes at lærere har opplevd at rektorer har varslet 
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skoleeier om en hendelse uten å ha undersøkt saken selv først. Det har videre blitt hevdet at 

slike hendelser kan utfordre lærernes rettsikkerhet (Handal, 2018). På den andre siden slik 

Ombud A uttrykte er lovparagrafen der for å sikre barna og deres rettigheter og at terskelen 

skal bli mindre for å si ifra (Handal, 2018). Gjennomgående hadde ombudene en oppfatning 

at selv om skolene uttrykte at tidvis slet med å forholde seg til den subjektive oppfatningen 

skulle ikke dette føre til at barna måtte endre egne tolkninger og opplevelser. Analysen av de 

transkriberte intervjuene viste avslutningsvis at på tross av overordnet mobbeforståelse som 

finnes ute på de ulike skolene var ombudene svært opptatt av at vurderingen skal ta hensyn til 

barnets subjektive oppfattelse i tråd med Opplæringsloven. Om et barn opplevde en situasjon 

som krenkende var det den grensen ombudene mente skolene skulle ta utgangspunkt i: 

 

Ombud C: Når du utsettes for noe som gjør deg lei deg eller at du begynner å være 

redd for noe eller at du selv kjenner på at det her er ikke greit, nå har jeg det ille, så er det 

nok til at skolen skal gripe inn. Og der er jo kapittel 9A klokkeklar, og jeg tenker at jeg eller 

noen andre som jobber med barn skal ikke ha noen annen definisjon av det. 9A-4 sier det 

veldig tydelig at det er barns subjektive opplevelse av situasjonen.  

 

For Ombud C var det viktig å få frem at skolene måtte begynne å prate, reflektere og tenke 

rundt Opplæringsloven §9A på en helt annen måte enn tidligere. For han var det essensielt at 

man tolket loven ut fra en tanke om skolemiljø og barns rettigheter, for det kan hevdes at den 

omhandler så mye mer enn bare å stoppe mobbing:  

  

Ombud C: Det er dessverre fortsatt en del skoler som kaller den for mobbeloven. Det er 

ikke en mobbelov, det er en lov som definerer barn og unges rett il å ha det trygt og godt. Og 

som sier noe om hvordan det skal håndteres.  

 

5.1.6 Oppsummerende drøfting: 

Et interessant funn i denne studien var ombudenes refleksjoner knyttet til skolen og deres 

vansker med barns subjektive oppfatning av mobbing. Det er i denne sammenhengen derfor 

nødvendig å knytte dette opp mot aktivitetsplikten som blir beskrevet i §9A-4. Ut fra 

intervjuene fremstod det i denne undersøkelsen som ombudene hovedsakelig var enig når det 

gjaldt dette punktet, og at deres oppfatning var i tråd med «Manifest mot mobbing» og §9A 

(Regjeringen, 2011; Roland, 2007). Ombud C var klar på at barnas subjektive opplevelse av 
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mobbing var lovfestet i Opplæringsloven, og ingen andre da hadde noe definisjonsmakt 

utover dette. Ombud B reflekterte utover denne subjektive opplevelsen. For han handlet det i 

like stor grad om at det for barn skal være lett å si ifra om mobbing, og at barn har en 

opplevelse om å bli trodd kan gjøre denne prosessen enklere. Han uttalte også at 

undersøkelser peker på at det kun er omlag 50% av de som blir utsatt for mobbing som sier 

ifra om dette, noe som er samsvarer noe med funnene i denne studiens undersøkelser 

(Eriksen, 2018; Modecki at al., 2014; Petrosino et al., 2010) Å ikke ta elevenes subjektive 

oppfatning på alvor er dermed med på å underbygge en tendens som viser klar 

underrapportering i mobbeprevalensen. 

 

Om årsaken til den manglende innsatsen står på vilje og holdninger eller manglende 

kunnskap om fenomenet og innholdet i opplæringsloven vil bli drøftet under 

Forskningsspørsmål 3.  

 

5.2 Forskningsspørsmål 2 

Innenfor dette forskningsspørsmålet var undersøkelsen interessert i å undersøke hvordan 

informantene reflekterte over egne rolle og erfaringer fra deres ombudsmandat. 

Forskningsspørsmålet er formulert slik: «Hvilke refleksjoner knytter ombudet til eget ansvar 

og stilling?» I den tematiske analysen dukket det opp følgende koder som vil bli brukt for å 

besvare forskningsspørsmålet: Profesjonsforståelse og arbeidsoppgaver, viktige holdninger å 

inneha som ombud og utfordringer i eget arbeid. 

 

5.2.1 Profesjonsforståelse 

Det fremstod i denne undersøkelsen som at alle ombudene allerede hadde gjort seg opp 

grundige refleksjoner rundt egen rolle og mandat. Ombud A og Ombud B i utvalget var 

spesielt opptatt at man som ombud kunne velge å fremstå på ulike måter. Av alle rollene et 

ombud kunne innta anså de en kritiserende rolle som minst hensiktsmessig for arbeidet:  

 

Ombud A: Da er det lurt å være litt ydmyk. Og jeg tenker man må på en måte forstå 

mekanismene i skolen for å kunne få legitimiteten. Man kommer veldig kort med denne 

pekefingeren.  
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Det er interessant å se at mobbeombudene tenkte at deres rolle skulle være å komme inn som 

en ressurs og hjelp til både enkeltindividet og skolene. Ser man på de andre ombudsrollene vi 

har i Norge er ofte deres arbeidsoppgave å være kritisk og rette en pekefinger hvor deres 

ansvarsområder ikke utfører en tilfredsstillende jobb (Kommunereform, 2018). Det kan 

dermed tyde på at mobbeombudene i stedet for å ta en klassisk rolle inntar de en mer 

systemrolle der de søker å løse saker i samarbeid med skolene. Flere av ombudene omtalte at 

de ønsket å heller stille seg som en ressurs til skolene. Det kan dermed diskuteres at en slik 

rolle vil kreve ekstra tiltak for å sikre eget mandat og kritisk røst utad. Mye kan tyde på at 

ombudene prøver å opprettholde en kritisk røst ved deltakelse i mediedebatten rundt 

mobbing. Ombud A hadde en forståelse for at deres ombudsrolle i utgangspunktet burde være 

overflødig. Dette er fordi man i Norge allerede har ulike institusjoner og systemer som har 

ansvar for å ivareta barnet og deres interesser, og dermed også i forlengelse deres rett til et 

trygt og godt psykososialt miljø. Andre viktige aktører som ble nevnt som en del av dette 

tverrfaglige samarbeidet er PPT, skolen barnet går på og Fylkesmannen. Ombud A reflektere 

over dette på denne måten: 

 

Ombud A: Alle de oppgavene jeg gjør skal egentlig andre gjøre. Det er rigget et 

system i Norge som ivaretar dette feltet. Så jeg skal være en ekstra pådriver for at de som 

skal gjøre jobben gjør den.  

 

Hun anså dette som en utfordring i eget arbeid da hun hadde et sterkt ønske om å hjelpe til 

der det var mulig, men at hun også innså at visse arbeidsoppgaver er det andre som skal ha 

ansvaret for: 

 

Ombud A: Det er en fallgruve for et mobbeombud, at man begynner å gjøre de 

jobbene andre egentlig skal utføre. Så jeg syns det har vært en vanskelig balansegang når jeg 

ser at jeg kan, men jeg må trekke meg tilbake for det er andre som skal utføre den jobben.  

 

Ombud C var spesielt opptatt av at de andre aktørene i mobbedebatten ofte hadde inntatt en 

litt forhøyet rolle i forhold til problematikken. I hans øyne var det nok av byråkrater som 

snakket mye om mobbing uten å utgjøre en særlig forskjell i praksisfeltet. Selv om det for et 

mobbeombud er viktig å være oppdatert på hva som rører seg i feltet kan ikke dette gå ut over 

ombudenes andre arbeidsoppgaver. For Ombud A var det viktig at man som ombud hadde 

kjennskap til skolesystemet som helhet fra innsiden:  
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Ombud A: Jeg tror nok at jeg ikke ville ha gått inn i en sånn jobb uten å ha 

skolefaglig bakgrunn. For jeg tenker at det må du nesten ha når du skal inn i en sånn her 

type jobb 

 

I intervjuene ble informantene bedt om å svare på: «Hvis du skulle ha fortalt en som aldri har 

hørt om mobbeombudene før hva din stilling går ut på, hva ville det vært viktig for deg å få 

frem da?». Tanken bak spørsmålsformuleringen var at dette gjorde det mulig for 

informantene å selv velge seg ut det de tenkte på som ombudets viktigste funksjoner. 

Tematikken som oppstod her viste at ombudene var svært opptatt av å arbeide på flere ulike 

nivåer, og at de innenfor hvert av disse nivåene hadde ulike arbeidsoppgaver. Det virket på 

ombudene som en slik måte å arbeide på var avgjørende i deres arbeid. Dette kan skyldes at 

mobbeombudene mottar veldig mange saker i året, og selv om Ombud A, B og C alle nevnte 

håndtering av disse som førsteprioritet vil bunken med enkeltsaker fortsette å vokse hvis man 

ikke får til en endring på system- og samfunnsnivå. Derfor var det viktig for ombudene å ha 

muligheten til å være aktiv i samfunnsdebatten og ha en tydelig synlighet i media. Ombud A 

uttrykte viktigheten av arbeid på flere nivåer på denne måten:  

 

Ombud A: Møte med barn og unge topper det meste. Ikke minst snakke med dem om 

vanskelige saker og snakke med foreldrene deres. Veilede de inn mot skole tenker jeg er 

primæroppgaven. Men jeg tenker at skal man ha effekt som mobbeombud så må man være på 

alle nivåene på en gang. Er man bare på et nivå får man ikke den effekten ut av stillingen 

som jeg tenker er nødvendig.  

 

Ombud B og Ombud C har gjennom sin erfaring begge kjent på at for å lykkes har det vært 

helt nødvendig å arbeide på systemnivå. Den erfaringen de hadde opparbeidet seg i løpet av 

de siste to årene tilsa at rollen krevde å være synlig ute i sitt fylke, og at de skulle fungere 

som pådriver i de kommunene og skolene der de så at ting ikke blir utført godt nok. Det 

fremstod også viktig å aktivere alle aktørene rundt barnet for å lette egen arbeidsmengde:  

 

Ombud B: Når jeg ser med den store mengden barnehager og skoler jeg har, så må jeg 

jobbe litt på systemnivå. Og derfor har jeg dratt i gang et mobbeforebyggende samarbeid i 

mitt fylke. (...) Og der har jeg fått alle de her partene til å forplikte seg til å ta et 

samfunnsansvar når det gjelder forebygging av mobbing. Også har vi etablert et samarbeid i 
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forhold til at hvert år når resultatene av elevundersøkelser kommer så setter vi oss ned og 

bestemmer oss for hvor vi kan legge inn en ekstra innsats.  

 

Det oppstod i løpet av intervjuene flere tilfeller der ombudene knyttet refleksjoner over 

viktige egenskaper og holdninger man burde ha som ombud opp mot den øvrige tematikken 

som ble drøftet. Det var tydelig at en klar profesjonalitet i møtet med barnet, skolene og de 

ytterligere aktørene de samhandlet med var svært viktig for dem. De enkeltindividene og 

instansene som tok kontakt skulle oppleve å bli møtt med en god håndtering av deres sak. 

Ombud B understreker blant annet at dette knyttet til det individrettede arbeidet: 

 

Ombud B: Jeg tenker det er ombyggedømmende å ha en filosofi at alle blir tatt på 

alvor når de tar kontakt.  

 

Å inneha en rolle som for alle involverte parter opplevdes som tillitvekkende og 

hensiktsmessig var noe Ombud A og B var spesielt stolt av. Det var viktig for dem at de 

fremstod som støttende også for skolene, og at det var ved et støttende samarbeid at man ble 

gode på å håndtere mobbing:  

 

Ombud A: Jeg ser at i saker der jeg både snakker med foreldre, ledere og lærer 

samtidig, og det er jeg stolt av å ha fått til. For det betyr at ingen opplever meg som 

motstander. Og det er jo ingen selvfølge at alle parter ønsker å snakke med meg. Så da tar 

jeg det heller ikke som noe selvfølge, og er ydmyk ovenfor at jeg har fått en sånn rolle og 

prøver derfor å bruke mye tid på å ivare ta den.  

 

Det at ombudet uttrykker at det er viktig for henne at ingen opplever henne som motstander 

kan vise i retning at de innehar en litt annen forståelse enn i den tradisjonelle ombudsrollen. 

Ombud A og Ombud C argumenterte ved flere anledninger for viktigheten av å opparbeide 

seg en trygghet i rollen som mobbeombud. Denne hevdet de kunne basere seg på flere ulike 

faktorer slik som kjennskap og erfaring fra skolen, kunnskap om mobbing og samarbeid med 

andre som kunne underbygge påstandene dine. Ombud A uttrykte ved to ulike anledninger 

blant annet at erfaring fra skolen, kompetanse fra eget felt og erfaring fra skolen var 

avgjørende: 
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Ombud A: Jeg tenker nok en gang kompetanse der. Og det å være uredd. Det er ikke 

mine emosjoner dette her dreier seg om. Men jeg skal være trygg, og så lenge jeg er trygg i 

det jeg står i så gir jeg dem trygghet også.  

 

Ombud C hadde også sine refleksjoner knyttet til rollen. Denne tryggheten Ombud A 

henviste til mente han blant annet kunne opparbeides gjennom erfaring og tett samarbeid med 

Fylkesmannen i eget fylk sammen med egen erfaring fra rollen:  

 

Ombud C: Også skaffer man seg jo trygghet på det igjennom dialog med for eksempel 

fylkesmannen som sitter på vedtaksmyndighet og som kan understreke at ja det der er også 

juridisk holdbart å foreslå en sånn strategi.  

 

5.2.2 Oppsummerende drøfting 

Ut fra analysen kan mye kan tyde på at refleksjoner knyttet til profesjonsforståelse var viktig 

for ombudene i denne studien. Flere av informantene hadde en tendens til å reflektere rundt 

dette når annen tematikk ble tatt opp. Ombud A og B tok blant annet opp at man kunne innta 

ulike roller som et ombud, og at det for dem fremstod riktig å ta en litt mer ydmyk rolle. Som 

satt lys på kan dette i mange tilfeller litt i motsetningsforhold til den tradisjonelle 

ombudsrollen. Dette kan forklares av flere faktorer, blant annet å opparbeide seg en posisjon i 

skolen der de ble sett på som en samarbeidspartner i motsetning til en motstander. Utover 

dette fremkom det at Ombud A i en perfekt verden skulle ønske at hennes rolle var 

overflødig. Dette argumenterte hun for at skyldes at de systemene som omhandler barnet 

skulle ha klart å håndtere denne problematikken selv. Med dette mente hun ikke at skolene 

skulle stå i arbeidet alene, men at blant annet Pedagogisk-psykologisk tjeneste burde være 

mer operative i mobbesaker. For ombudenes egen del var også et tverrfaglig samarbeid et 

viktig steg i det forebyggende arbeidet.  

 

Når det gjaldt ombudenes arbeidsoppgaver omtalte samtlige arbeidet inn mot enkeltindividet 

som deres viktigste arbeidsoppgave. Dette er i overenstemmelse med det nasjonale mandatet 

de er underlagt (Utdanningsdirektoratet, 2018b). Det fremstod også viktig for dem at deres 

håndtering og rådgivning var i overenstemmelse med oppdatert forskning og forståelse på 

feltet, men det var imidlertid også viktig for Ombud C at ombudene var tilstede og 

handlekraftige i praksisfeltet de omhandlet seg med. Når det gjaldt egenskaper og 
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kvalifikasjoner det var viktig å inneha som ombud var trygghet, kunnskap og skolefaglig 

bakgrunn trukket frem som spesielt viktig. En slik forståelse kan bygge på ombudenes egen 

erfaring fra feltet, men en slik tankegang er også i overenstemmelse med de kvalifikasjoner 

og egenskaper som ble vektlagt fra Utdanningsdirektoratet som spesielt viktige 

(Utdanningsdirektoratet, 2018b).  

 

Alle ombudene fortalte i ulike ordlag om viktigheten av å arbeide på ulike nivåer for å ha best 

effekt som mobbeombud. Utdanningsdirektoratet (2018b) vektlegger i sin uttalelse om 

mandatet fem ulike arbeidsoppgaver ombudene skal befatte seg med. Ombudene uttalte seg 

om ulike former for arbeid på individ, skole, system og samfunnsnivå, og en dette virker som 

en videreutvikling av arbeidsoppgavene de er satt til å gjøre ifølge deres mandat. På tross av 

at mandatet hovedsakelig omhandler barnets møte med skolesystemet fremstod det i analysen 

av intervjuene at ombudene anså det forebyggende arbeidet minst like viktig. For Ombud C 

handlet dette hovedsakelig om et ønske om at skolenes håndtering ble bedre slik at han selv 

ikke var like trengt som han var i dag. I de tilfellene der skolen ikke hadde vist noe innsats til 

å løse problematikken selv nevnte ombudene at de så seg nødt til å anbefale skolene å ta 

kontakt med fylkesmannen for å få en fortgang i prosessen.  

 

5.2.3 Utfordringer i eget arbeid 

Gjennomgående fremstod ombudene veldig fornøyde og takknemlige for at de hadde fått 

denne muligheten til å jobbe som mobbeombud. Etter avsluttet intervju med Ombud A 

omtalte hun at dette for hun og mange av kollegaene var å anse som drømmejobben. På tross 

av dette fremkom det utsagn i løpet av alle informantens intervjuer som omhandlet 

utfordringer de følte på knyttet til stillingen. På spørsmålet «Hva vil du anse som dine største 

utfordringer i eget arbeid?» knyttet både Ombud A og Ombud C sin største utfordring til tid. 

Ombud C syntes dette var spesielt vanskelig da det begynte å bli utfordrende å balansere de 

ulike nivåene han ønsket å jobbe på: 

 

Ombud C: Altså, den største utfordringen sånn som det er nå er jo snart å begynne å 

rekke over. Det ser jeg at jeg beveger meg nå oppimot en sånn grense når det gjelder 

omfang. Samtidig ser jeg at det er utrolig effektivt for å hjelpe inn i enkeltsak når den tillitten 

er brutt og det ikke er noen andre instanser som går inn og gjør det.(...) Så tidsfaktor er på 

tur til å bli utfordrende. (..) Også må man jo vurdere skal man da eventuelt trappe ned på 
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andre deler av jobben. Det å finne en balanse mellom å håndtere de enkelthenvendelsene som 

kommer mot å fortsatt kunne være et åpent lavterskeltilbud, kunne jobbe forebyggende. For 

det er også en viktig motvekt i mot det å bare håndtere det som allerede har oppstått.  

 

Det at ombudet tenker at sin rolle er et effektivt hjelpemiddel kan tolkes som at skolene i 

noen tilfeller er avhengig av en ekstern tredjepart som kommer inn og gjenoppretter skole-

hjem samarbeidet. Dette kan tyde på at mobbing som fenomen ofte best kan løses ved at noen 

eksterne bidrar. Om dette trenger å være et ombud eller andre slik som beredskapsteam for 

mobbing er usikkert, men dette kan være interessant å undersøke videre. Det at ombudet følte 

at han måtte arbeide forebyggende ble forsterket av en økende tendens ombudet hadde 

observert i eget fylke:  

 

Ombud C: I det første året jeg hadde denne jobben så mottok jeg vell ca. 150 

henvendelser som gikk spesifikt på enkeltsaker. Mens nå i det andre året har jeg allerede 

passert 150 i februar.  

 

Ombud B oppleve også tidsaspektet som utfordrende. For han var dette også knyttet opp til 

ressurser, da fylket han tilhører krever en del reisevirksomhet om man skal nå ut til de fleste 

innbyggerne:  

 

Ombud B: Det er egentlig manglende ressurser. Det er mye jeg kunne tenkt meg å ha 

gjort, spesielt av forebyggende arbeid på systemnivå. (...) Og når man har gjort denne jobben 

så får man veldig mange enkeltsaker. Og det tar tid.(...) Det er utfordrende med ressurser, og 

det hadde ikke gjort noe å være to mobbeombud for eksempel.  

 

På spørsmål om ombudene anså at det var nok med et ombud i hvert fylke for å utfylle de 

arbeidsoppgavene ombudet var satt til å gjøre var det noe delte meninger. Noen av ombudene 

reflekterte over at det å sette inn flere ombud i et fylke ville føre til at man tok ressurser fra 

andre arenaer som også sårt trengte ressurser, og at for å løse de sakene som oppstår er det 

heller viktig å samarbeide med de andre arenaene i eget fylke slik som elev- og 

lærlingeombud. Andre på sin side følte at de gjerne kunne hatt mytte av en ombudskollega.  
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5.2.4 Oppsummerende drøfting  

Manglende tid og ressurser ble tatt opp som ombudenes største utfordringer i eget arbeid. Det 

kan på mange måter fremstå som at med mer oppmerksomhet rundt mobbeombudets og deres 

mandat har henvendelsene økt betraktelig. Ombud C omtalte blant annet at han i løpet av et 

par måneder i år hadde fått inn like mange henvendelser som i hele fjor. På spørsmål om 

ombudene kunne tenkt seg at hvert fylke kunne trengt mer enn ett ombud var meningene 

derimot noe delte. I ombudsmandatet er ombudet pålagt et samarbeid med elev- og 

lærlingeombudet i sitt fylke, og blant annet Ombud C anså denne ordningen som en god 

løsning på tidsproblemet foreløpig. Selv om ombudene i denne undersøkelsen hadde spredte 

meninger gikk mobbeombudet i Oslo i sin årsrapport ut og kritiserte ordningen for å være for 

sårbar. Dette skyldes blant annet at ressursene og tiden ett enkelt ombud har tilgjengelig ikke 

står i overenstemmelse med det omfattende arbeidet som de har foran seg (Owren, 2019). 

Dette handler blant annet om slik det er diskutert tidligere at det er viktig for ombudene å 

gjøre en god figur, og håndtere sakene de får på en forsvarlig måte. For ombudet i Oslo sin 

del ble arbeidsmengden for høy da hun alene har ansvaret for over 100.000 barn. Dette 

medførte at hun i mars kollapset og ble sykemeldt for en liten periode (Riaz, 2019). Slike 

hendelser og refleksjonene ombudene har gjort seg i løpet av sine intervjuer kan tyde på at 

ordningen slik den er organisert i dag potensielt har et stort forbedringspotensial når det 

gjelder organisering.  

 

Da ordningen er å anse som relativt ny kan man anta at den ikke er like godt kjent for alle. 

Det at ombudene i denne studien rapporterer om så store mengder med saker kan bli ansett 

som bekymringsfullt. Den store mengder med saker kan indikere nokså store problemer ute i 

skolene med å løse egne mobbesaker. Ut fra Ombud C sine egne uttalelser ligger han an til 

150 allerede i februar. Om man utgjør et anslag over sakene fra de fylkene inkludert i denne 

studien får man et nasjonalt anslag for mobbeombudene på 4000-6000 saker nasjonalt. Dette 

utgjør inntil 1% av hele populasjonen eller omkring 20% av mobbesakene. Det er rimelig å 

anta at det kun er saker som ikke løses av skolene som går til ombudene, og at dette dermed 

heller ikke gir et klart bilde av alle mobbesakene som faktisk oppstår i Norge i løpet av et år. 

Ombudet i Oslo ble ansatt i sin stilling i 01.06.2017 (Owren, 2019). Per 31.12.2018 hadde 

dette ombudet fått 481 henvendelser om enkeltsaker og i 2018 deltok hun på 79 foredrag og 

foreldremøter (Owren, 2019). 300 av disse enkeltsakene kom i løpet av høstsemesteret (Riaz, 

2019). Flere av henvendelsene hun mottok var også saker hun måtte stå i over en lengre 
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tidsperiode grunnet behov for oppfølgning (Owren, 2019). Dette er snakk om saker rett etter 

oppstart i en helt ny rolle. Det er all grunn til å tro at antall saker som havner hos ombudene 

bare vil øke. Disse eksemplene tyder på at mobbeombudene i Norge har en enorm pågang i 

både enkeltsaker og forespørsler om ulike former for kunnskapshevning. Ombud B uttalte 

også at for hver gang han viste seg i media generte dette opp mot ti nye saker rett i etterkant 

av synligheten. Også den siste av informantene ga uttrykk for at hun tidvis hadde en voldsom 

pågang av både forespørsler om enkeltsaker og deltakelse på foredrag, og selv om hun gjerne 

ville var det ikke i alle tilfellene hun hadde mulighet til å delta. At ombudene opplever en så 

stor pågang av saker kan tolkes som et klart signal på systemsvikt når det gjelder 

mobbehåndteringen i Norge. Det er også spørsmål om en ombudsordning er i stand til å 

håndtere et så stort antall saker uten betydelige støttefunksjoner utover det de har i dag. 

Barneombudet som eksempel har en stab på omlag 20 personer (Barneombudet, u.å.). 

 

5.3 Forskningsspørsmål 3 

Det siste og avsluttende forskningsspørsmålet ønsket å undersøke ombudenes forståelse av 

hva de anser som god og mindre heldig håndtering av mobbing i skolen. Formålet med 

forskningsspørsmålet var å undersøke hvilke faktorer ombudene anså som fremmende eller 

eventuelt ødeleggende i mobbehåndteringen. Forskningsspørsmålet lyder som følger: Hvilke 

faktorer anser ombudene som fremmende og ødeleggende i mobbearbeidet i skolen? I 

analysen oppstod det hovedsakelig tematikk som omhandlet den autorative voksenrollen, klar 

klasseledelse, skoleledelse som setter en tydelig standard og kunnskap om mobbing.  

 

5.3.1 Hvilke faktorer er essensielle for å lykkes i mobbearbeidet? 

Når det gjaldt tematikk som omhandlet hva ombudene anså som essensielt i skolens 

håndtering ble det først og fremst tatt opp at dette var en prosess som omhandlet alle 

instansene fra skoleleder ned til den enkelte lærer, klasse og læringsmiljø. Ombud A hadde 

tre konkrete utsagn ved siden av andre refleksjoner som viste denne tankegangen vist 

gjennom følgende utsagn: 

 

Ombud A: Tydelig og støttende ledelse. Ledelse som er tilstede, gir tilbakemelding. 

Også når ting ikke er bra. Ledelse som forlanger at det man har blitt enig om skal alle gjøre. 

Så ledelse. Ledelse, ledelse, ledelse.  
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Ombud B hadde lignende oppfatning: 

 

Ombud B: Hvis du ser på ledelsesperspektivet, så er det veldig viktig at du har 

skoleledere og rektorer som bygger kapasitet på skolen og setter krav. Og ikke minst bygge 

en kultur som er inkluderende.  

 

For ombud A var det viktig at denne kulturen også var tilstede blant lærerne:  

 

Ombud A: Å bygge det som vi kaller det gyldige vi i lærerkollegiet. At de har en 

fellesskapskultur. Det å ha felles oppfatning om for eksempel klasseledelse. At man kan 

snakke om når ting går dårlig i en kultur. Nogen lunde felles oppfatning av det å drive 

undervisning er vesentlig.  

 

Når det gjaldt aktuelle tiltak på klassenivå ble blant annet klasseledelse og læringsmiljø sett 

på som essensielt. At skolene klarte å opparbeide og opprettholde et godt skole-hjem 

samarbeid ble også sett på som utrolig viktig da dette i stor grad har noe å si for hvordan 

foreldrene opplever skolens håndtering av saker som omhandler deres barn. Det var for 

Ombud B viktig at lærerne arbeidet med inkludering i klasserommet og spredte denne 

kulturen videre slik at den også foregikk mellom elevene. For at dette skulle foregå på en 

effektiv og hensiktsfull måte var det viktig at lærerne opparbeidet seg en autorativ lederstil 

slik det også blir anbefalt når det gjelder forebyggende tiltak (Roland, 2007):  

 

Ombud B: Vi snakker jo ofte om den autoritative lærerstil i voksenrollen som jeg tenker 

er ekstremt viktig i forhold til å forebygge mobbing. Altså at du har lærere som er varme og 

gir omsorg samtidig som de er klare og tydelige. Og setter grenser.  

 

Ellers ble det sterkt anbefalt at skolene fulgte de retningslinjene som har blitt laget med 

bakgrunn i §9A. Dette i kombinasjon med en oppriktig nysgjerrighet ble sett på som de 

viktigste tiltakene skolen kunne iverksette for å forebygge og forhindre mobbing: 

 

Ombud C: I forhold til hva skolen har gjort og ikke gjort så er det viktig at de har 

laget denne aktivitetsplanen. Og om den har blitt presentert og om de tiltakene i 

aktivitetsplanen har blitt evaluert.  
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5.3.2 Oppsummerende drøfting 

Det fremkom av informantenes uttalelser at det essensielle i det forebyggende arbeidet og i 

håndtering av mobbing var en samlet front. Dette vil se at det må være samstemthet fra nivået 

som omhandler skoleeier og helt ned til lærer i den enkelte klasse. Dette er i 

overenstemmelse med det Olweus (1992) og Roland (2007) anbefaler i sine bøker. Roland 

(2007) vektlegger spesielt den autorative lærerstilen som et viktig tiltak i 

mobbeforebyggingen. Viktigheten av dette var noe Ombud C og Ombud B var enige i. En 

autorativ lærerstil er der læreren har god kontroll og struktur i sin klasse, og at det er etablert 

tydelige regler barna skal følge. Samtidig med en god overordnet kontroll er det i den 

autorative lærerstilen viktig med en omsorgsfull og empatisk tilnærming til barna (Roland, 

2007). Dette kan bli ansett som et viktig ledd i å opparbeide et trygt og godt psykososialt 

miljø i en klasse i henhold til Opplæringsloven §9A (Kunnskapsdepartementet, 2017; 

Opplæringsloven, 2017, §9A).  

 

Det ble i ombudenes intervjuer satt et spesielt lys på ledelsens rolle i mobbearbeidet. En av 

årsakene til dette var en grunnleggende tanke om at holdninger og føringer fra det øverste 

nivået ville forplante seg nedover. En oppfatning om viktigheten av skolens prosedyrer og 

holdninger vedrørende mobbing har som avhandlingen tidligere har tatt for seg blitt ansett 

som viktige tiltak på systemnivå (Slee & Mohyla, 2007). Dette i kombinasjon med et 

lærerkollegia med mulighet for å drøfte vanskelige problemstillinger og tanker ble av Ombud 

A ansett som avgjørende. Hun omtalte også ved en anledning at hun var en stor tilhenger av 

kollegaveiledning, men at hun hadde en oppfatning om at dette ble alt for lite brukt. Utenom 

dette ble omfattende kartlegging og observasjon i ulike situasjoner sett på som viktige tiltak 

på individ- og klassenivå.  

 

5.3.3 Ødeleggende faktorer og vanskelige mobbesaker 

Når det gjelder faktorer som kan virke ødeleggende i håndtering og det forebyggende 

arbeidet var det en gjennomgående tendens til at ombudene oppfattet at både skolene og de 

øvrige instansene hadde en lang vei å gå:  

 

Ombud A: Blant annet så jeg når jeg begynte at PPT som er en veldig oppegående 

tjeneste som er overalt og er gratis tilgjengelig for kommunene ikke kunne nok om mobbing. 
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De hadde ikke håndteringskompetanse og ble heller ikke opplevd som relevante for skolene å 

spørre. 

 

Ombud B: Men jeg ser jo at det generelt er to ting skolene ikke er gode på. Og det er 

å vite hva de skal se etter og hvordan de skal håndtere det de ser. Og dette får du også 

bekreftet i forhold til rapporten som ble lagt frem for fylkesmannen der det viste seg at i tre 

av fire saker er aktivitetsplikten brutt.  

 

På spørsmål om det var noen saker ombudene anså som spesielt vanskelige å løse og håndtere 

var det spesielt fem forhold som ble trukket frem i intervjuene: skjult mobbing, dårlige 

holdninger, manglende kunnskap, legitimering og bagatellisering. Noe alle ombudene var 

enige om var at skjult og subtil mobbing var spesielt vanskelig for både dem selv og skolene 

å håndtere. Ombud C sa blant annet dette når han ble spurt:  

 

Ombud C: Det som oftest skaper mest trøbbel er når mobbeatferden på en måte har 

kommet såpass langt at den blir veldig skjult. Den blir, du kan si, sånn subtil. Den fordekkes 

som uhell, sånne kommentarer i forbifarten, avtalebrudd, det at det kommer en ungdom og 

setter seg på bordet sammen med de andre, og akkurat når han gjør det reiser de andre seg 

og går. 

 

Ombud A hadde ulike refleksjoner knyttet til den skjulte mobbingen. I hennes uttalelser 

knyttet hun løsningen på denne problematikken opp mot skolens sensitivitet og kunnskap om 

fenomenet. Hun uttalte blant annet at de lærerne som klarte å utvikle denne sensitiviteten 

hadde lettere for å oppdage mobbing på egen skole. Ombud B anså også den skjulte 

mobbingen som svært vanskelig for skolene å oppdage og håndtere, da det ikke alltid er like 

lett å få øye på hva som foregår. Utenom dette reflekterte han ved flere tilfeller i sitt intervju 

over problematikken som omfatter den digitale mobbingen:  

 

Ombud B: For mye av den mobbeproblematikken som dukker opp er ekstremt 

vanskelig, også for skolene. Så er det jo spesielt det her med digital mobbing, men også når 

det gjelder skjult mobbing.  

 

Et annet forhold ombudene anså som spesielt vanskelig å håndtere i eget arbeid var i de 

tilfellene lærerne og ledelsen på en skole på mange måter var med på å legitimere 
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mobbeatferden. Spesielt dårlige holdninger, lite vilje til å undersøke og manglende kunnskap 

ble ansett som faktorer skolene måtte jobbe mer med. Ombud A uttrykte blant annet:  

 

Ombud A: Når jeg ser det er systemsvikt helt opp til ledelsesnivå i kommunene og at 

det er holdninger som egentlig ligger til grunn for håndteringen er det klart at det er 

krevende saker. For det er ingen metode som virker i utgangspunktet om det er holdninger 

som står i veien.  

 

Hun hadde selv hatt opplevelser der samarbeid med skoler og skoleledelser i egen kommune 

hadde vært utfordrende å gjennomføre. Ved et tilfelle hadde hun hatt et møte med en 

skolesjef som uttalte at barn i voldsom lek utviklet seg til å bli mer robuste, noe hun var 

veldig uenig i at var tilfellet eller ønskelig. Det å utvikle sensitivitet og interesse for å 

oppdage mobbing ble av Ombud C ansett som de voksenes ansvar i tråd med Kapittel 9A i 

Opplæringsloven. Ifølge han er det kun de voksene som kan slutte å legitimere uønsket 

atferd:   

 

Ombud C: Hvis du som ansatt velger å gå og bare kikke ned og skynder deg inn på 

kontoret, da bryter du faktisk norsk lov. Da er du med på å legitimere at det foregår masse 

rundt deg som du ikke har noen oversikt over.  

 

Det er flere måter ombudene tenkte at de voksne på skolen kunne være med på å legitimere 

denne atferden. Ombudene hadde et inntrykk at det spesielt var vanskelig for de voksne å 

håndtere saker med såkalte bully-victims. Deres uttalelser var sentrert rundt at de voksne på 

skolen i visse tilfeller var med på å definere barna som vanskelige og krevende. Når de 

voksne opplevde at disse barna også krenket andre barn hadde ombudene en opplevelse av at 

de voksne i mange tilfeller aksepterte at disse barna ble utestengt fra det sosiale fellesskapet i 

klassen. Denne legitimeringen fremstod spesielt vanskelig å løse og setter søkelys på 

innholdet i de mer alvorlige sakene:   

 

Ombud C: Og det er kanskje de sakene som oftest er mest problematisk er der 

mobbeatferden åpenbart har foregått over lang tid og der ingen har fanget den opp. Ingen 

har heller sagt ifra om det. Men når man begynner å virkelig undersøke, så avdekker man et 

ganske stort bilde av ulike mobbestrategier som på en måte har blitt vane hos de som gjør 

det. Og dessverre så har skolene ofte på en måte vendt seg til at den her mobbeatferden er 
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normal. Den som utsettes, han er litt rar, han er litt spesiell, det er ikke å forvente at han får 

være med for han kan ikke følge reglene osv.  

 

Det var fremtredende i intervjuene at alle ombudene hadde erfaring med dårlig håndtering fra 

skolens side. Dette ble i mange tilfeller knyttet til manglende kunnskap om fenomenet. Dette 

opplevde de igjen ofte førte til en bagatellisering av de situasjonene som oppstod. Ombud B 

hadde en oppfatning av mange av skolene hadde en del arbeid å gjennomføre når det gjaldt 

utvikling av mer hensiktsmessige holdninger. Dette i samråd med manglende kunnskap anså 

han som en av hovedårsakene til at skolen kunne ha en tendens til å bagatellisere. Som med 

legitimering av mobbingen gjennom at man har blitt vandt til atferden da barnet selv kan ha 

skyld i den så ombudene på at også holdninger kan være med på å skape veldig alvorlige 

mobbesaker: 

 

Ombud B: Det er feil type holdninger på en del av skolene. Du kan definere en 

mobbesak som at det her er noe jentegreier, nå må dere holde opp, han har jo litt skyld i det 

selv. Det er sånne type holdninger som er veldig skadelig for å både oppdage og håndtere 

mobbesaker. Og der har vi virkelig en vei å gå, tenker jeg.  

 

Ombud C hadde en lignende oppfatning av denne tendensen:  

 

Ombud C: Bagatellisering er en kjempe utfordring. Ja, men det er jo ikke så farlig, 

det der ordner seg selv.  

 

I Ombud A sitt tilfelle anså hun at dårlig håndtering og bagatellisering stammet fra skolenes 

manglende kunnskap om fenomenet. Dette oppfattet hun i mange tilfeller hang sammen med 

en litt gammel og teknisk mobbeforståelse. Det var viktig at debatten også kunne løftes fra en 

tanke om typisk gutte- og jenteproblematikk, da nyere forskning viser at begge kjønn kan 

drive med alle former for mobbing. Å omtale mobbing som jentegreier og guttegreier var 

ifølge henne med på å undergrave hendelsenes alvorlighetsgrad. På tross av slike refleksjoner 

tenkte hun ikke at skolene og lærerne gjorde dette fordi de ikke ønsket å få en løsning på 

problematikken, men at de rett og slett i mange tilfeller ikke visste bedret: 

 

Ombud A: Ja, det gjør jeg absolutt. Og det er ikke alltid viljen det står på, men det er 

manglende kunnskap som er problemet.  



 82  

 

For å få til en endring på samfunnsnivå uttrykte to av ombudene at dette ville være opp til de 

voksne i samfunnet å gjøre noe med. Ombud C omtalte blant annet at det handlet om visse 

grunnleggende holdninger man som voksen hadde i samhandling med barn. Eksempler han 

viste til var blant annet om man som foreldre var nysgjerrig på barnets samspill med andre 

barn eller om de var mest opptatt av om eget barn kom hjem med alt riktig på en prøve.  

Ombud A sin forståelse var at for å oppnå en endring på skolenivå måtte man få gjennomført 

en endring i samfunnet ellers. Forståelsen mange voksne har rundt visse sosiale forhold var 

ifølge henne alt for snever:  

 

Ombud A: At normfirkanten blir litt videre rundt om kring i det ganske land. Fordi 

man har en ganske stram normfirkant mange steder. Og den tror jeg vi som voksne spesielt 

må stå i hjørnene og dra litt i. Den normfirkanten må være litt romsligere, og da må vi på en 

måte utfordre den litt.  

 

5.3.4 Oppsummerende drøfting  

Gjennomgående funn i denne undersøkelsen er at de instansene som skal sikre barnas rett til 

et godt og helsefremmende psykososialt miljø ikke gjør en god nok jobb. Ombud B uttalte 

blant annet at han opplevde at skolene hverken var gode nok på å oppdage eller håndtere 

mobbing. En slik oppfattelse har man sett tilfellet av i forskning gjennomført på feltet som 

viser at prevalensen holder seg relativt stabilt (Wendelborg, 2018, 2019) og at skolene kun 

oppfatter en liten del av mobbingen elevene opplever (Olweus, 1991; Rivers & Smith, 1994; 

Withney & Smith, 1993; Naylor et al., 2006; Smith & Brain, 2000). Nylige tall fra 

fylkesmennene viser at de mottok 653 mobbesaker i løpet av høstsemesteret 2018 

(Kunnskapsdepartementet, 2019b).  

 

Ved siden av dette hadde mobbeombudene i denne undersøkelse en gjennomgående 

oppfatning av at lærerne i mange tilfeller var med på å legitimere mobbeatferden på egne 

skoler. Dette kunne ifølge ombudene foregå gjennom bagatellisering, akseptering og 

gjennomgående dårlige holdninger. Det som derimot viste seg under intervjuene var at 

ombudene ikke tilskrev dette til manglende vilje fra skolene, men at det var et stort problem 

at mange av de manglet kunnskap om fenomenet. Ombud B sa ved en anledning at han til nå 

ikke hadde møtt en rektor i sitt fylke som ikke hadde en innstilling om å ville løse en sak. 
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Ombud A på sin side antok at endringsarbeidet hovedsakelig måtte starte på et samfunnsnivå, 

og i overenstemmelse med de andre ombudene var det overveiende de voksnes ansvar å være 

gode rollemodeller og starte denne endringen.  

 

En problematikk ombudene oppfattet som spesielt vanskelig for skolene å løse var i de 

tilfellene med bully-victims (Salmivalli et al., 1996). Ombudene så at skolene i mange av 

disse tilfelle kunne inneha en forståelse av at barnet selv var en del av problemet, og 

legitimerte og bagatelliserte denne mobbingen ved å ha en holdning om at barnet selv var 

provoserende og dermed hadde skyld i egen mobbing. Dette er derimot ikke bare noe skolene 

gjør, da en tanke om såkalte provoserende ofre kan spores tilbake til Olweus (1992). En slik 

tanke kan bli ansett som ødeleggende på mange måter da forskning tydelig viser at også barn 

som mobber andre, spesielt bully-victims, sliter med kraftige ettervirkninger og konsekvenser 

av dette (Copeland et al., 2013; Frisén & Bjarnelind, 2010; Hanish & Guerra, 2004; Kowalski 

& Limber, 2013; Nansen et al., 2001; Schwartz, 2000; Veenstra et al., 2005). Ombudene på 

sin side mente at uansett hvor provoserende eller krenkende skolen kunne oppfatte et barn var 

dette barnet fortsatt underlagt en egen rett til et godt psykososialt miljø på skolen 

(Opplæringsloven, 2017, §9A). Ombudene mente at i disse tilfellene hvor de voksne på 

skolen på mange måter aksepterer at mobbingen foregår er en av de vanskeligste 

problematikkene å få løst. Ved siden av dette ble skjult og digital mobbing oppfattet som 

spesielt utfordrende, da skolene i disse tilfelle ut fra ombudenes egne erfaringer og aktuell 

forskning på feltet har større utfordringer med å oppdage den (Gladden et al., 2014; Notar et 

al., 2013) 
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6 Avsluttende refleksjoner og kommentarer 

6.1 Studiens hovedfunn 

De avsluttende refleksjonene om studiens hovedfunn i dette kapittelet vil knyttes opp mot 

studiens problemstilling som har omhandlet den nyopprettede stillingen som mobbeombud. 

Studiens problemstilling har vært: «Hva kjennetegner mobbeombudenes forståelse av 

mobbing som fenomen og hvordan er dette relatert til refleksjoner og erfaringer fra eget 

mandat?» Formålet med denne studien har vært å undersøke følgende forskningsspørsmål: 

1. Hvilken forståelse av mobbing innehar de fylkesvise mobbeombudene? 

2. Hvilke refleksjoner knytter ombudet til eget ansvar og stilling? 

3. Hvilke faktorer anser ombudene som fremmende og ødeleggende i mobbearbeidet i 

skolen? 

 

Gjennom fenomenologiske intervjuer og innledende samtaler med noen av landets 

mobbeombud har denne studien fått en innsikt i en ombudsstilling som tidligere ikke har vært 

særlig forsket på. Det har gjennom analyse av disse intervjuene fremstått hva jeg vil 

karakterisere som flere spennende og interessante funn. Mye kan tyde på at ombudsstillingen 

vil kreve ytterligere omorganisering i nærmeste fremtid da ordningen slik den er organisert i 

dag med et ombud i hvert fylke fremstår som noe sårbar og ikke minst underbemannet ut fra 

den store bunken med henvisninger de får hvert år. Andre spennende funn som har vist seg i 

analysen er at det fremstår som at mobbeombudene arbeider ut fra en litt annen 

ombudsforståelse enn den tradisjonelle ombudsrollen gjerne har.  

 

Når det gjelder å svare på studiens første forskningsspørsmål viste analysen av ombudenes 

mobbeforståelse at den var gjennomgående svært samstemt. Det fremstod tydelig at 

ombudskollegiet drev med mye samarbeid seg imellom samtidig som de nå undergikk en 

felles utdanning i regi av Læringsmiljøsenteret i Stavanger. Alle ombudene i denne studien 

oppga at de foretrakk å arbeide ut fra en kombinasjon mellom Olewus (1992) og Lund et al. 

(2017) sine definisjoner, og at de tenkte disse i samråd med retningslinjer i Opplæringsloven 

(Opplæringsloven, §9A, 2017).  Det fremstår i intervjuene at ombudenes mobbeforståelse i 

de fleste tilfellene kan bli ansett som kompleks og omfattende. Det er tydelig at de har en god 

oversikt på forskning på feltet hva angår manglende tilhørighet og inkludering (Lund et al., 
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2017), dysfunksjonelle gruppedynamikker (Heintz, 2004; Salmivalli et al., 1996), 

aggresjonsteori (Farrington, 1993; Olweus, 1970, 1992; Roland, 2007, Roland & Idsøe, 2001) 

og sosial eksklusjonsangst (Søndergaard, 2012). De fleste av ombudene hadde en forståelse 

om at mobbeforståelsen fortsatt var i endring (Utdanningsdirektoratet, 2016) og at det var 

viktig å holde seg oppdatert på hva som rører seg i feltet. Det virker som ombudene arbeider 

for å skape en kobling mellom de ulike perspektivene på feltet, og prøver å sette et søkelys på 

hvordan dette kan gjøres i praksis.  

 

Et punk ombudene skilte seg noe på var et oppstått konfliktforhold i feltet mellom hvor 

streng forståelse man skulle ha av mobbedefinisjonen og hvilken av de to definisjonene de 

tidligere hadde nevnt som de helte mest mot.. For Ombud B var det svært viktig at skolene 

arbeidet ut fra den etablerte Olweus-definisjonen fra 1992 som videre har blitt revidert og 

brukt i blant annet Elevundersøkelsen (Elevundersøkelsen, 2017; Olweus, 1992). Dette 

stammet fra en forståelse av at den etablerte definisjonen ville lette skolenes arbeid, men for 

at dette skulle være tilfelle kunne det ikke oppstå inflasjon i begrepet. De andre ombudene 

uttrykte på sin side at de oppfattet den etablerte definisjonen som for teknisk alene til å fange 

opp alle nyansene av mobbing, og at dette kunne forsterke tendensen om underrapportering. 

Som diskutert i studiens analyse kan en streng mobbeforståelse medføre at ens forståelse ikke 

er i overenstemmelse med §9A og «Manifest mot mobbing» da disse vektlegger barnets 

subjektive opplevelse av krenkelse til grunn for vurdering om en situasjon skal oppfattes som 

mobbing. Alle ombudene oppga barnets subjektive opplevelse som grensen for hva de skal 

måtte tåle av andres atferd i skolen. 

 

Hovedfunnene under forskningsspørsmål 2 var at ombudene gjennomgående hadde klare 

oppfatninger av egen profesjonsforståelse. Ombudene var i tråd med deres mandat svært 

opptatt av at arbeidet inn mot enkeltindividets møte med systemet som deres viktigste 

arbeidsoppgave, og at det var viktig for ombudene å holde seg faglig oppdatert. På den andre 

siden uttalte alle ombudene at de følte de måtte arbeide på flere nivåer for å ha effekt som 

mobbeombud. Det fremkom i intervjuene og videre undersøkelser at arbeidsmengden 

ombudene i Norge har i løpet av et år er alt for omfattende for et fylkesvis ombud å ha ansvar 

for alene. Ombudene har en enorm pågang i enkeltsaker og pågangen har til nå økt kraftig 

siden stillingen ble opprettet. En slik stor pågang hos ombudene kan antyde at skolene og de 

øvrige systemene som har ansvaret for å ivareta barnas rett til et godt psykososialt 
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læringsmiljø lider av systemsvikt på flere områder. Det er tydelig at ombudene hadde flere 

erfaringer med at skolene ikke mestrer arbeidet mot mobbing. 

 

Studiens siste forskningsspørsmål tok sikte på å undersøke hvilke faktorer ombudene anså 

som nødvendig for en god håndtering av mobbesaker i den norske skolen, og hvilke faktorer 

de oppleve som ødeleggende i både forebygging og håndtering. Når det gjaldt hvilke faktorer 

de anså som viktig for å lykkes i mobbearbeidet var det tydelig at for å ha effekt må det være 

overenstemmelse fra ledelsen helt ned til miljøet i den enkelte klassen og hos den enkelte 

lærer. Gode holdninger og kunnskap forankret i forskning sammen med en autorativ lærerstil 

ble nevnt som avgjørende. Det var viktig at den enkelte skolen hadde klare føringer og 

prosedyrer når det gjelder mobbehåndtering.  

 

Når det gjelder ødeleggende faktorer var det tydelig at alle ombudene hadde en forståelse av 

at mange av skolene hadde mye arbeid å gjøre når det gjaldt å tilegne seg korrekt kunnskap 

og forståelse av fenomenet, samtidig som mange av dem også må gjennomgå en stor endring 

når det gjelder barnesyn og holdninger. Ombudene hadde ved flere tilfeller opplevd at 

skolene kunne være med på å legitimere mobbeatferden på deres skoler, spesielt i sakene der 

barna som ble utsatt også ble oppfattet som vanskelige. For å få til en endring på skolenivå 

anså ombudene at endringen måtte begynne på samfunnsnivå, og at alle voksne har et ansvar 

som kulturbærere å endre de negative holdningene og signalene vi videre overfører til våre 

barn.  

 

6.2 Begrensinger ved studien 

En av kritikken ved kvalitativ metode går på at forskningen kan fremstå for subjektiv. Det er i 

kvalitativ forskning vanskelig å holde seg helt systematisk, og slutningene som blir trukket på 

bakgrunn av datamaterialet kan være påvirket av forskerens egne synspunkter på hva som blir 

oppfattet som signifikant (Bryman, 2016). I denne avhandlingen er vurderinger i analysen 

basert på skjønn etter hvilke koder, kriterier, sitater og tematikk jeg har syntes vært 

interessante og betydelige for å belyse undersøkelsens forskningsspørsmål. Når det gjelder 

datainnsamling i kvalitativ metode og intervjustudier baserer dette seg ofte på små utvalg 

(Kvale & Brinkmann, 2015; Langdridge, 2006), noe som også er tilfellet i gjeldende studie. 

Slike faktorer kan igjen skape problemer med validitet, reliabilitet og vansker med 

generalisering. Prosessen med å replisere studien vil i mange tilfeller også være vanskelig og 
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i noen tilfeller umulig (Bryman, 20016; Kvale & Brinkmann, 2015; Langdridge, 2006), og 

det er svært mulig at andre forskere på et annet tidspunkt vil få andre svar selv om de brukte 

samme intervjuguide. 

 

Når det gjelder datainnsamling i kvalitativ metode og intervjustudier baserer dette seg ofte på 

små utvalg (Kvale & Brinkmann, 2015; Langdridge, 2006). Dette gjelder også i denne 

studien, da det oppstod frafall senere i prosjektet. Dette kan igjen skape problemer med 

validitet, reliabilitet og vansker med å generalisere. Prosessen med å replisere studien vil i 

mange tilfeller også være vanskelig og i noen tilfeller umulig (Bryman, 20016; Kvale & 

Brinkmann, 2015; Langdridge, 2006). Dette skyldes blant annet den nære rollen man må ta 

som forsker i intervjustudier.  Noen forskere trekker kritikken så langt som å si at kvalitative 

intervjustudier ikke kan bli sett på som en vitenskapelig metode grunnet at den fremstår som 

for personavhengig (Kvale & Brinkmann, 2015). Som diskutert tidligere er dette også knyttet 

til forskerens førforståelse som er med på å påvirke studien i flere av dens faser (Dalen, 

2011). Det vil også være vanskelig å etterprøve funnene da fenomenet som har blitt studert 

vil fortsette å endre seg, og dybdeintervjuer er påvirket av flere faktorer slik som kjemi 

mellom deltakerne i intervjusituasjonen. Under andre betingelser enn det masteroppgaven er 

underlagt hadde det også vært interessant å få gjennomført triangulering av 

datainnsamlingsmetoder og dermed få gjennomført observasjon av hvordan ombudene 

arbeidet.  

 

I ettertid av intervjuene under transkribering og analyse ble det også klart at det var flere 

tilfeller det hadde vært mulig å stille oppfølgingsspørsmål eller fått informanten til å forklare 

ytterligere hva de mente med et utsagn. Det å intervjue kan derimot bli ansett som en 

læringsprosess hvor man tilegner seg ferdigheter gjennom øvelse (Kvale & Brinkmann, 

2015). Dette opplevde jeg også i egen forskning, der jeg ble tryggere på egen rolle som 

intervjuer etterhvert som jeg fikk mer øvelse i rollen. 

 

6.3 Implikasjoner og veien videre 

Det er flere forhold jeg anser kunne vært interessant å undersøke videre. Ombudsstillingen er 

fortsatt ny i gjeldende form, og skal i løpet av 2020 gjennomgå følgevurdering av ombudenes 

organisering i dag. Det vil være interessant å undersøke om denne undersøkelsen kommer 

frem til noe av de samme funnene når det gjelder at organiseringen slik den er i dag ikke 
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fremstår hensiktsmessig med tanke på den store pågangen ombudene opplever av 

enkelthenvendelser. Det hadde også vært interessant å sette søkelys på hvor systemet svikter 

siden ombudene har så står pågang. Dette kan i sin tur ha store implikasjoner både for 

hvordan man håndterer mobbing i skolen i dag, men også for ombudets mandat videre. Det 

kan tenkes at det ville vært mer hensiktsmessig å organisere stillingen slik at den hadde hatt 

mer tilgjengelige ressurser og flere som arbeidet under samme team. Ombudene i denne 

studien ga alle inntrykk av at det var for mye arbeidsoppgaver til at de klarte å rekke over alle 

alene. Det kan dermed trekkes slutninger til at det er et stort behov for en forsterket innsats 

mot mobbing, og at denne ombudsstillingen er et godt steg i riktig retning. Det er derimot et 

utartet behov for endring i organisering og mandat for at ombudstillingen skal ha den 

effekten ombudene selv ønsker. Det virker også ønskelig at Utdanningsdirektoratet stiller 

enda klarere føringer og konkretiserer hva ombudsstillingen skal befatte seg med og hvordan 

dette skal gjøres samtidig som ombudene har mulighet til å beholde noen fylkesvise 

forskjeller. Ellers kan det tenkes at stillingen må organiseres slik at noen har ansvaret for å 

være en ressurs til skolen mens andre har ansvaret for å ivareta enkeltindividets møte med 

systemet. 

 

Som nevnt innledningsvis i denne studien foregår det mobbing på alle livets arenaer. Det er 

dermed viktig at videre forskning fortsetter å sette søkelys på disse typene, videre undersøker 

de ulike mekanismene mobbefenomenet befatter seg med. Det fremkommer i denne studien 

at selv om mobbing som fenomen har blitt grundig forsket på de siste tiårene har feltet 

fortsatt en lang vei å gå når det gjelder å forstå hvordan man best mulig kan løse 

problematikken i praksis. Dette kan kreve ytterligere forskning på ulike områder slik som 

studien har pekt på og endring på et generelt systemnivå.  



 89 

Referanseliste 

Allison, S., Roeger, L., & Reinfeld-Kirkman, N. (2009). Does school bullying affect adult  

health? Population survey of health-related quality of life and past victimization. 

Australian and New Zealand journal of psychiatry, 43, 1163-1170. 

https://doi.org/10.3109/00048670903270399 

 

Bannink, R., Broeren, S., Van De Looij-Jansen, P. M., De Waart, F. G., & Raat, H. (2014). 

Cyber and Traditional Bullying Victimization as a Risk Factor for Mental Health 

Problems and Suicidal Ideation in Adolescents. PLoS One, 9(4)  

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0094026 

 

Barnekonvensjonen (2003). FNs konvensjon om barnets rettigheter: Vedtatt av De Forente  

Nasjoner den 20. november 1989, ratifisert av Norge den 8. januar 1991: Revidert 

oversettelse mars 2003 med tilleggsprotokoller. Oslo: Barne- og 

familiedepartementet. 

 

Barneombudet (u.å.). Om Barneombudet. Hentet 22. mai fra: 

https://barneombudet.no/om-barneombudet/ 

 

Beaty, L. A. & Alexeyev, E. B. (2008). The Problem of School Bullies: What The Research 

Tells Us. Adolescence, 43(169), 1-11. Hentet fra: 

http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.uio.no/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=1c

73642a-fec7-4384-ae93-204d249d4856%40sessionmgr104  

 

Björkqvist, K., Ekman, K., & Lagerspetz, K. (1982). Bullies and victims: Their ego picture, 

ideal ego picture and normative ego picture. Scandinavian Journal of 

Psychology, 23(1), 307-313. https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.1111/j.1467-

9450.1982.tb00445.x 

 

 

 

 

https://doi.org/10.3109/00048670903270399
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0094026
https://barneombudet.no/om-barneombudet/
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.uio.no/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=1c73642a-fec7-4384-ae93-204d249d4856%40sessionmgr104
http://web.b.ebscohost.com.ezproxy.uio.no/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=1c73642a-fec7-4384-ae93-204d249d4856%40sessionmgr104
https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.1111/j.1467-9450.1982.tb00445.x
https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.1111/j.1467-9450.1982.tb00445.x


 90  

Bond, L., Carlin, J. B., Thomas, L., Rubin, K., & Patton, G. (2001). Does bullying cause 

emotional problems? A prospective study of young teenagers. BMJ: British Medical 

Journal, 323(7311), 480-484.  

http://dx.doi.org/10.1136/bmj.323.7311.480  

 

Braun, V. & Clarke, V. (2013). Successful qualitative research: a practical guide to 

 beginners. Los Angeles: SAGE Publications Ltd.  

 

Bronfenbrenner, U. (1986). Ecology of the family as a context for human development: 

Research perspectives. Developmental Psychology, 22, 723–742. Hentet fra: 

https://pdfs.semanticscholar.org/1737/8413f37060b3b705b7158af59d61d3cb3385.pdf  

 

Bronfenbrenner, U. (1994). Ecological models of human development. I T. Husen, & T. N.  

Postlethwaite (Red.), The international encyclopedia of education (2. utg.) (s. 1643–

1647). New York: Elsevier Sciences.  

 

Bryman, A. (2016). Social research methods (5. utg.). Oxford: Oxford University Press.  

 

Chalmers, C., Campbell, M. A., Spears, B. A., Butler, D., Cross, D., Slee, P., & Kift, S. 

(2016). School policies on bullying and cyberbullying: perspectives across three  

Australian states. Educational Research, 58(1), 91-109. https://doi-

org.ezproxy.uio.no/10.1080/00131881.2015.1129114 

 

Connelly, L. M. (2010). What is phenomenology? Medsurg Nursing: Official Journal of the 

Academy of Medical-Surgical Nurses, 19(2), 127-128. Hentet fra: https://search-

proquest-

com.ezproxy.uio.no/docview/230522357?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo  

 

Cook, C. R., Williams, K. R., Guerra, N. G., Kim, T. E., & Sadek, S. (2010). 

Predictors of Bullying and Victimization in Childhood and Adolescence: A Meta-

Analytic Investigation. School Psychology Quarterly, 25(2), 65-83. 

http://dx.doi.org/10.1037/a0020149 

 

 

http://dx.doi.org/10.1136/bmj.323.7311.480
https://pdfs.semanticscholar.org/1737/8413f37060b3b705b7158af59d61d3cb3385.pdf
https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.1080/00131881.2015.1129114
https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.1080/00131881.2015.1129114
https://search-proquest-com.ezproxy.uio.no/docview/230522357?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo
https://search-proquest-com.ezproxy.uio.no/docview/230522357?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo
https://search-proquest-com.ezproxy.uio.no/docview/230522357?rfr_id=info%3Axri%2Fsid%3Aprimo
http://dx.doi.org/10.1037/a0020149


 91 

Copeland, W., Wolke, D., Angold, A., & Costello, E. (2013). Adult Psychiatric Outcomes of 

Bullying and Being Bullied by Peers in Childhood and Adolescence. JAMA 

Psychiatry, 70(4), 419-426. doi:10.1001/jamapsychiatry.2013.504 

 

Creswell, J. W. (2012) Educational research: Planning, conduction, and evaluating 

quantitative and qualitative research (4. utg.). University of Nebraska-Lincoln: 

Pearson 

 

Dalen, M. (2011). Intervju som forskningsmetode. En kvalitativ tilnærming (2.utgave). Oslo: 

Universitetsforlaget.  
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Nordahl, T. & Sunnevåg, A. K. (2008). Spesialundervisning i grunnskolen: Stor avstand  

https://doi.org/10.1016/j.jaac.2013.03.012
http://dx.doi.org/10.5617/adno.4691
https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2014.06.007
https://laringsmiljosenteret.uis.no/om-laringsmiljosenteret/laringsmiljosenterets-historie-article118408-21144.html
https://laringsmiljosenteret.uis.no/om-laringsmiljosenteret/laringsmiljosenterets-historie-article118408-21144.html
https://doi.org/10.1348/000709905X52229
https://doi.org/10.7146/spf.v3i1.1332


 97 

mellom idealer og realiteter (Høgskolen i Hedmark rapport 2/2008) Hentet 27. 

februar 2019 fra: https://brage.inn.no/inn-

xmlui/bitstream/handle/11250/133784/rapp02_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Notar, C. E., Padgett, S., & Roden, J. Cyberbullying: A Review of the Literature. Universal 

Journal of Educational Research, 1(1), 1-9. doi:10.13189/ujer.2013.010101  

 

NSD – Norsk senter for forskningsdata (2018). Ny personopplysningslov. Her er de viktigste 

endringene. Hentet fra: https://nsd.no/personvernombud/20juli-endringer.html  

 

NOU 2015: 2. (2015). Å høre til – virkemidler for et trygt og godt psykososialt skolemiljø. 

Oslo: Kunnskapsdepartementet. Hentet fra: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/35689108b67e43e59f28805e963c3fac/no/p

dfs/nou201520150002000dddpdfs.pdf 

 

Olweus, D. (1970) Aggression from the perspective of personality psychology (Vol. 1970:2). 

Bergen: Institute of Psychology, University of Bergen 

 

Olweus, D. (1978). Aggression in the schools. Bullies and whipping boys. Washington, D.C: 

Hemisphere Press  

 

Olweus, D. (1992). Mobbing i skolen: Hva vi vet og hva vi kan gjøre. Oslo: Gyldendal Norsk 

Forlag AS.  

 

Olweus, D. (1993). Bullying at schools: What we know and what we can do. Oxford: 

Blackwell Publishers 

 

Olweus, D. (2003). A profile of bullying at school. Educational leadership, 60(6), 12-17. 

Hentet fra: 

https://lhsela.weebly.com/uploads/7/9/0/8/7908073/_olweus_profile_of_bullying.pdf 

 

Opplæringsloven. (2017). Kapittel 9A. Elevane sitt skolemiljø. 9.juni 2017, nr.38. Hentet fra 

Lovdata: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11 - §9a-2 

 

https://brage.inn.no/inn-xmlui/bitstream/handle/11250/133784/rapp02_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://brage.inn.no/inn-xmlui/bitstream/handle/11250/133784/rapp02_2008.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://nsd.no/personvernombud/20juli-endringer.html
https://www.regjeringen.no/contentassets/35689108b67e43e59f28805e963c3fac/no/pdfs/nou201520150002000dddpdfs.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/35689108b67e43e59f28805e963c3fac/no/pdfs/nou201520150002000dddpdfs.pdf
https://lhsela.weebly.com/uploads/7/9/0/8/7908073/_olweus_profile_of_bullying.pdf
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11#§9a-2


 98  

Owren, K. (2019). Årsrapport 2018 Mobbeombudet i Oslo: Helhetlig tilnærming (Rapport 

1/2018). Oslo: Mobbeombudet i Oslo. Hentet fra:  

http://elevombud.no/public/assets//documents/Årsrapport-2018.pdf 

 

Palinkas, L., Horwitz, A., Green, S., Wisdom, M., Duan, C., & Hoagwood, J. (2015). 

Purposeful Sampling for Qualitative Data Collection and Analysis in Mixed Method 

Implementation Research. Administration and Policy in Mental Health and Mental 

Health Services Research, 42(5), 533-544. https://doi-

org.ezproxy.uio.no/10.1007/s10488-013-0528-y 

 

Petrosino, A., Guckenburg, S., DeVoe, J., and Hanson, T. (2010). What characteristics of 

bullying, bullying victims, and schools are associated with increased reporting of 

bullying to school officials? (Issues & Answers Report, REL 2010–Nr. 092). 

Washington, DC: U.S. Department of Education, Institute of Education Sciences, 

National Center for Education Evaluation and Regional Assistance, Regional 

Educational Laboratory Northeast and Islands. Henter fra: 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED511593.pdf 

 

Price, J., & Dodge, M. (1989). Reactive and proactive aggression in childhood: Relations to 

peer status and social context dimensions. Journal of Abnormal Child 

Psychology,17(4), 455-471. https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.1007/BF00915038 

 

Regjeringen. (2011). Manifest mot mobbing 2011-2014. Henter fra:  

https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/grunnskole/manifestmot

mobbing_20112014.pdf  

 

Repo, L. & Sajaniemi, N. (2015). Bystanders’ roles and children with special educational 

needs in bullying situations among preschool-aged children. Early Years, 35(1), 5-21. 

https://doi.org/10.1080/09575146.2014.953917 

 

Riaz, W. (2019, 23. april). I 2017 fikk Oslo sitt første mobbeombud – så eksploderte antall  

henvendelser. Aftenposten. Hentet fra: https://www.aftenposten.no/osloby/i/OpkJxE/I-

2017-fikk-Oslo-sitt-forste-mobbeombud--sa-eksploderte-antall-henvendelser  

 

http://elevombud.no/public/assets/documents/Årsrapport-2018.pdf
https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.1007/s10488-013-0528-y
https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.1007/s10488-013-0528-y
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED511593.pdf
https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.1007/BF00915038
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/grunnskole/manifestmotmobbing_20112014.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kd/vedlegg/grunnskole/manifestmotmobbing_20112014.pdf
https://doi.org/10.1080/09575146.2014.953917
https://www.aftenposten.no/osloby/i/OpkJxE/I-2017-fikk-Oslo-sitt-forste-mobbeombud--sa-eksploderte-antall-henvendelser
https://www.aftenposten.no/osloby/i/OpkJxE/I-2017-fikk-Oslo-sitt-forste-mobbeombud--sa-eksploderte-antall-henvendelser


 99 

Rivers, I & Smirh, P. K. (1994). Types of bullying behavior and their correlates. Aggressive 

Behavior, 20, s. 359-368. https://doi.org/10.1002/1098-2337(1994)20:5<359::AID-

AB2480200503>3.0.CO;2-J 

 

Roland, E. (2007). Mobbingens psykologi. Hva kan skolen gjøre?. Oslo: Universitetsforlaget.  

 

Roland, E., & Galloway, D. (2002). Classroom influences on bullying. Educational 

Research, 44(3), 299-312. https://doi-

org.ezproxy.uio.no/10.1080/0013188022000031597 

 

Roland, E., & Idsøe, T. (2001). Aggression and bullying. Aggressive Behavior, 27(6), 446 

462. http://dx.doi.org/10.1002/ab.1029 

 

Rørnes, K. (2007). Det motstandsdyktige ”mobbeviruset”. Kristiansand: Høyskoleforlaget 

AS.  

 

Salmivalli, C., Lagerspetz, K., Björkqvist, K., Österman, K., & Kaukiainen, A. (1996). 

Bullying as a Group Process: Participant Roles and Their Relations to Social status 

Within the Group. Aggressive Behavior, 22, 1-15. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-

2337(1996)22:1<1::AID-AB1>3.0.CO;2-T  

 

Salmivalli, C. (2005). Consequences of school bullying and violence. Taking fear out of 

schools, 29-35. Hentet fra: https://www.oecd.org/education/skills-beyond-

school/33866604.pdf   

 

Schott, R. M. (2014). The social consept of bullying: philosophical reflections in defenitions. 

I Schott, R. M. & Søndergaard, D. M. (Red.), School Bullying: New Theories in 

Context (s.21-47). United Kingdom: Cambridge University Press 

 

Schott, R. M. & Søndergaard, D. M. (2014) Introduction: New approaches to school bullying. 

I Schott, R. M. & Søndergaard, D. M. (Red.), School Bullying: New Theories in 

Context (s.1-19). United Kingdom: Cambridge University Press 

 

Schwartz, D. (2000). Subtypes of Victims and Aggressors in Children's Peer Groups. Journal 

https://doi.org/10.1002/1098-2337(1994)20:5%3c359::AID-AB2480200503%3e3.0.CO;2-J
https://doi.org/10.1002/1098-2337(1994)20:5%3c359::AID-AB2480200503%3e3.0.CO;2-J
https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.1080/0013188022000031597
https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.1080/0013188022000031597
http://dx.doi.org/10.1002/ab.1029
https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-2337(1996)22:1%3c1::AID-AB1%3e3.0.CO;2-T
https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-2337(1996)22:1%3c1::AID-AB1%3e3.0.CO;2-T
https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/33866604.pdf
https://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/33866604.pdf


 100  

of Abnormal Child Psychology, 28(2), 181-192. 

https://doi.org/10.1023/A:1005174831561 

 

Skrtic, T. M. (1991). Behind special education: a critical analysis of professional culture and 

school organization. Denver: Love Publishing company.  

 

Skolverket (2009). På tal om mobbning - och det som görs: kunskapsöversikt. Stockholm: 

Skolverket. Hentet fra: https://www.skolverket.se/getFile?file=2224  

 

Slee, P. T. and J. Mohyla (2007). "The PEACE Pack: an evaluation of interventions to reduce 

bullying in four Australian primary schools." Educational Research, 49(2), 103-114. 

 

Sloan, A., & Bowe, B. (2014). Phenomenology and hermeneutic phenomenology: The 

philosophy, the methodologies, and using hermeneutic phenomenology to investigate 

lecturers’ experiences of curriculum design. Quality & Quantity, 48(3), 1291-1303. 

https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.1007/s11135-013-9835-3 

 

Smith, P. K. & Brain, P. F. (2000). Bullying in schools: Lessons from two decades of 

research. Aggressive Behavior, 26, 1-9. 

 

Smith, P. K., Cowie, H., Olafsson, R. F. & Liefooghe, A. P. D. (2002). Definitions of 

Bullying: A Comparison of Terms Used, and Age and Gender Differences, in a 

Fourteen-Country International Comparison. Child Development, 73(4), 1119-1133. 

https://doi.org/10.1080/00131881.2018.1454263 

 

Smith, P. K., Morita, Y., Junger-Tas, J., Olweus, D., Catalano, R., & Slee, P. (Eds.). (1999). 

The nature of school bullying: A cross-national perspective. New York: Routledge. 

 

Smorti, A., Menesini, E., & Smith, P. K. (2003). Parents' Definitions of Children's Bullying 

in a Five-Country Comparison. Journal of Cross-Cultural Psychology 34(4), 417-432. 

http://dx.doi.org/10.1177/0022022103034004003 

 

 

 

https://doi.org/10.1023/A:1005174831561
https://www.skolverket.se/getFile?file=2224
https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.1007/s11135-013-9835-3
https://doi.org/10.1080/00131881.2018.1454263
http://dx.doi.org/10.1177/0022022103034004003


 101 

Solberg, M. E. & Olweus, D. (2003). Prevalence estimation of school bullying with the 

Olweus Bully/Victim Questionnaire. Aggressive Behavior, 29, 239-268. https://doi-

org.ezproxy.uio.no/10.1002/ab.10047 

 

Strohmeier, D., & Noam, G. (2012). Bullying in schools: What is the problem, and how can 

educators solve it? New Directions for Youth Development, 2012(133), 7-13. 

https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.1002/yd.20003 

 

Statistisk Sentralbyrå (2018). Elevar i grunnskolen. Hentet fra: 

https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/utgrs  

 

Sutton, J.; Smith, P. & Swettenham, J. (1999a). ”Social cognition and bullying: Social 

inadequacy or skilled manipulation?”. British Journal of Developmental Psychology, 

17, 435-450. doi: 10.1348/026151099165384 

 

 

Sutton, J.; Smith, P. & Swettenham, J. (1999b). ”Bullying and ‘Theory of Mind’: A Critique 

of the ‘Social Skills Deficit’ View of Anti-Social Behaviour”. Social Development, 

8(1), 117-134. https://doi.org/10.1111/1467-9507.00083 

 

Swearer, S. M., Espelage, D. L., Vaillancourt, T., & Hymel, S. (2010). What Can Be Done 

About School Bullying?: Linking Research to Educational Practice. Educational 

Researcher, 39(1), 38–47 https://doi.org/10.3102/0013189X09357622 

  

Søndergaard, D. M. (2012). Bullying and social exclusion anxiety in schools. British Journal 

of Sociology of Education, 33(3), 355-372. 

 

Thagaard, T. (2013). Systematikk og innlevelse : En innføring i kvalitativ metode (4. utg. ed.).

 Bergen: Fagbokforlaget 

 

Tjora, A. (2017). Kvalitative forskningsmetoder i praksis. Oslo: Gyldendal Akademisk 

 

 

 

https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.1002/ab.10047
https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.1002/ab.10047
https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.1002/yd.20003
https://www.ssb.no/utdanning/statistikker/utgrs
https://doi.org/10.1111/1467-9507.00083
https://doi.org/10.3102/0013189X09357622


 102  

Tuffour, I. (2017). A Critical Overview of Interpretative Phenomenological Analysis:  

A Contemporary Qualitative Research Approach. Journal of Healthcare 

Communications(2)4:52. doi:10.4172/2472-1654.100093  

 

Utdanningsdirektoratet (2016). Relasjoner mellom elever. Hentet fra: 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/psykososialt-miljo/Relasjoner-

mellom-elever/Mobbing-og-krenkelser/  

 

Utdanningsdirektoratet. (2017). Rundskriv Skolemiljø. (Udir-3-2017). Hentet fra: 

https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-

2017/ 

 

Utdanningsdirektoratet (2018a). Elevundersøkelsen – bokmål (7. trinn). Hentet fra: 

https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/elevundersokelsen/elevun

dersokelsen---bokmal-7-trinn.pdf  

 

Utdanningsdirektoratet (2018b). Nasjonal ordning med fylkesvise mobbeombud. Hentet fra: 

https://www.mercell.com/m/file/GetFile.ashx?id=83891882&version=0 

 

Vaillancourt, T., McDougall, P., Hymel, S., Krygsman, A., Miller, J., Stiver, K., & Davis, C. 

(2008). Bullying: Are researchers and children/youth talking about the same thing? 

International Journal of Behavioral Development, 32(6), 486-495 

https://doi.org/10.1177/0165025408095553 

 

Veenstra, R., Lindenberg, S., Oldehinkel, A. J., De Winter, A. F., Verhulst, F. C., & Ormel, J. 

(2005). Bullying and Victimization in Elementary Schools: A Comparison of Bullies, 

Victims, Bully/Victims, and Uninvolved Preadolescents. Developmental Psychology, 

41(4), 672-682.  http://dx.doi.org/10.1037/0012-1649.41.4.672 

 

Vest-Agder Fylkeskommune (2018). Mandat for mobbeombud, vedtatt i fylkestinget 

19.6.2018. Hentet fra: http://vaf.no/media/7141072/18_01042-10-Mandat-for-

mobbeombud-vedtatt-i-Fylkestinget-1906-1538036_1_0.pdf  

 

 

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/psykososialt-miljo/Relasjoner-mellom-elever/Mobbing-og-krenkelser/
https://www.udir.no/laring-og-trivsel/skolemiljo/psykososialt-miljo/Relasjoner-mellom-elever/Mobbing-og-krenkelser/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/
https://www.udir.no/regelverkstolkninger/opplaring/Laringsmiljo/skolemiljo-udir-3-2017/
https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/elevundersokelsen/elevundersokelsen---bokmal-7-trinn.pdf
https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/elevundersokelsen/elevundersokelsen---bokmal-7-trinn.pdf
https://www.mercell.com/m/file/GetFile.ashx?id=83891882&version=0
https://doi.org/10.1177/0165025408095553
http://dx.doi.org/10.1037/0012-1649.41.4.672
http://vaf.no/media/7141072/18_01042-10-Mandat-for-mobbeombud-vedtatt-i-Fylkestinget-1906-1538036_1_0.pdf
http://vaf.no/media/7141072/18_01042-10-Mandat-for-mobbeombud-vedtatt-i-Fylkestinget-1906-1538036_1_0.pdf


 103 

Walton, G. (2005). The Notion of Bullying Through the Lens of Foucault and Critical 

Theory. The Journal of Educational Thought (JET), 39(1), 55-73. Hentet fra: 

https://www-jstor-org.ezproxy.uio.no/stable/23767482?seq=1 - metadata_info_tab_contents 

 

Walton, G. (2011). Spinning our wheels: reconceptualizing bullying beyond behavior- 

focused approaches. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education, 32(1), 

131-144.https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.1080/01596306.2011.537079 

 

Wendelborg, C. (2018). Mobbing og arbeidsro i skolen. Analyse av Elevundersøkelsen 

skoleåret 2017/18 (Rapport 2018: Mangfold og inkludering). Trondheim: NTNU 

Samfunnsforskning AS. Hentet fra: https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-

forskning/rapporter/2018/mobbing-og-arbeidsro-i-skolen-2017_18.pdf 

 

Wendelborg, C. (2019). Mobbing og arbeidsro i skolen. Analyse av Elevundersøkelsen 

skoleåret 2018/19 (Rapport 2019: Mangfold og inkludering). Trondheim: NTNU 

Samfunnsforskning AS. Hentet fra: https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-

forskning/rapporter/2019/mobbing-og-arbeidsro-i-skolen-elevundersokelsen-

2018_19.pdf 

 

Whitney, I., & Smith, P. K. (1993). A survey of the nature and extent of bullying in 

junior/middle and secondary schools. Educational Research, 35(1), 3-25. 

https://doi.org/10.1080/0013188930350101 

 

Wolke, D., Lereya, S., Fisher, H., Lewis, G., & Zammit, S. (2014). Bullying in elementary 

school and psychotic experiences at 18 years: A longitudinal, population-based cohort 

study. 44(10), 2199-2211. https://doi-

org.ezproxy.uio.no/10.1017/S0033291713002912 

 

 

 

 

 

 

https://www-jstor-org.ezproxy.uio.no/stable/23767482?seq=1#metadata_info_tab_contents
https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.1080/01596306.2011.537079
https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/rapporter/2018/mobbing-og-arbeidsro-i-skolen-2017_18.pdf
https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/rapporter/2018/mobbing-og-arbeidsro-i-skolen-2017_18.pdf
https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/rapporter/2019/mobbing-og-arbeidsro-i-skolen-elevundersokelsen-2018_19.pdf
https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/rapporter/2019/mobbing-og-arbeidsro-i-skolen-elevundersokelsen-2018_19.pdf
https://www.udir.no/globalassets/filer/tall-og-forskning/rapporter/2019/mobbing-og-arbeidsro-i-skolen-elevundersokelsen-2018_19.pdf
https://doi.org/10.1080/0013188930350101
https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.1017/S0033291713002912
https://doi-org.ezproxy.uio.no/10.1017/S0033291713002912


 104  

Vedlegg 1: Informasjonsskriv 

 

Vil du delta i forskningsprosjektet 

 ”En kvalitativ undersøkelse av mobbeombudets forståelse av 

mobbing og erfaringer fra eget arbeid”? 
 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å undersøke 

din forståelse av mobbing som fenomen, og denne forståelse knyttet opp til eget arbeid og 

mandat. Hensikten er å tilegne en dypere kunnskap om mobbeombudenes erfaring med 

mobbing som tematikk. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for prosjektet og 

hva deltakelse vil innebære for deg. 

 

Formål 

Formålet med studien er som nevnt å gå kvalitativt til verks for å kartlegge mobbeombudenes 

forståelse av mobbing som fenomen, og knytte dette opp mot deres yrkesutøvelse. 

Informasjonen som blir kartlagt vil være en del av materialet jeg kommer til å bruke i min 

masteroppgave denne våren. En av årsakene til at jeg ønsker å undersøke dette er fordi deres 

stilling er å anse som relativt ny, men dere kan alikevell bli sett på som eksperter fra 

praksisfeltet. Derfor er det å anse som viktig både for skolene og andre aktører å forstå 

mobbeombudets rolle og profesjonsutøvelse, men det er også viktig for dere som 

mobbeombud å få innsikt i egen og kollegaers profesjonsutøvelse og forståelse av 

mobbeproblematikk. Da mobbing viser seg å være et problem det er vanskelig å få bukt med 

synes jeg det virker spennende å høre med deg hva du synes er viktig i ditt arbeid. Dette 

knyttet opp til vurderingen av ordningen som skjer dette året gjør det også veldig relevant. 

Forskningsspørsmålene jeg ønsker å analysere er: 

- Hvilken forståelse og verdigrunnlag arbeider mobbeombudet ut fra når de tar saker? 

- Hvilke refleksjoner knytter mobbeombudet til eget ansvar/mandat og stilling? 

- Hvilke faktorer anser de som essensielle i mobbearbeidet ute i skolene?   

 

Planen er å beregne omlag 60 minutter til selve intervjuet. Tidsskjemaet kommer derimot til å 

være litt opp til hvordan samtalen flyter. Skulle du ønske å formidle mer i ditt intervju vil jeg 

altså ha mulighet til å gå ut over denne tiden, men det vil selvfølgelig være opp til deg. Å 

delta på dette intervjuet er helt frivillig, og du vil ha muligheten til å trekke deg både før, 

under og etter selve intervjuet om du skulle ønske det.  

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Jeg tar en mastergrad i Pedagogisk psykologisk rådgivning ved Universitetet i Oslo. Det er de 

som står ansvarlige for forskningsprosjektet ved siden av meg og min veileder Gunstein 

Egeberg. Prosjektansvarlig ved mitt fakultet på UIO er Tone Kvernbekk. Dette er et 

individuelt masterprosjekt og er dermed ikke knyttet til andre institusjoner på noe vis. 

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Du får spørsmål om å delta i denne studien da du enten er ansatt som Mobbeombud i din 

kommune eller er Elev- læring- og mobbeombud. Ønsket er å få omlag 4  informanter til å 

delta, slik at man kan se hvilke likheter og forskjeller det finnes ute blant de forskjellige 

kommunene men samtidig ha muligheten til å gå i dybden med hver informant.  
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Hva innebærer det for deg å delta? 

Hvis du velger å delta på dette forskningsprosjektet innebærer det å delta på et intervju 

sammen med meg. Det vil ta omtrent 60 minutter å delta. Selve intervjuet kan foregå 

personlig eller over Skype, alt etter hva som passer oss begge best. Jeg kommer til å bruke 

opptaksutstyr under intervjuet, men alle opplysninger om deg og ditt virke vil bli behandlet 

konfidensielt og etter personvernloven. I selve oppgaven vil alle opplysninger om deg også 

bli anonymisert. Selve lydopptaket vil bli lagret på en kryptert minnepinne. Alt av 

informasjon og lydopptak vil også bli slettet etter at oppgaven blir levert inn. Etter endt 

intervju vil jeg også oversende transkriberingen slik at du får mulighet til å gå igjennom 

denne. Er det noe du ønsker å fjerne eller tilføye vil dette da være mulig. Jeg er ikke opptatt 

av konkrete saker eller informasjon som er taushetsbelagt.   

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 

samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle opplysninger om deg vil da bli anonymisert 

og makulert. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller 

senere velger å trekke deg.  

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. Det er kun 

jeg som vil ha tilgang til dine lydopptak, men veileder vil få tilgang til transkriberingen av 

dette ved behov. Jeg vil sikre ditt personvern ved å bruke opptaksutstyr utlånt fra UIO, lagre 

lydopptakene på kryptert minnepinne og på et sikkert nettverk. Navnet ditt og dine 

kontaktopplysninger vil bli kodet i datamaterialet, og navnelisten vil lagres adskilt fra øvrige 

data.  

 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: innsyn i hvilke 

personopplysninger som er registrert om deg, å få rettet personopplysninger om deg, få slettet 

personopplysninger om deg, få utlevert en kopi av dine personopplysninger (dataportabilitet), 

og å sende klage til personvernombudet eller Datatilsynet om behandlingen av dine 

personopplysninger. 

 

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Prosjektet skal etter planen avsluttes 31.05.2019, senest 30.11.2019. Personopplysninger og 

opptak vil etter prosjektets slutt bli slettet 

 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Jeg vil kun behandle opplysninger om deg basert på ditt samtykke. Dagen intervjuet 

gjennomføres vil du derfor også bli bedt om å skrive under på en samtykkeerklæring.  

 

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt 

med: 

helledm@student.uv.uio.no 

mailto:helledm@student.uv.uio.no
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Telefon: 97521957 

NSD – Norsk senter for forskningsdata AS, på epost (personverntjenester@nsd.no) eller 

telefon: 55 58 21 17. 

Personvernombudet ved UIO, Utdanningsvitenskapelig fakultet, epost 

personvernombud@uio.no  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Helle Dalby Mehren                                                  Gunstein Christoffer Egeberg 

 

Prosjektansvarlig                                          Veileder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:personverntjenester@nsd.no
mailto:personvernombud@uio.no
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Vedlegg 2: Samtykkeerklæring 

 

Samtykkeerklæring  

 
Samtykket vil innhentes først elektronisk via mail der du svarer om du ønsker å delta i 

studien. Før intervjuet blir gjennomført vil du bli bedt om å skrive under på en 

samtykkeerklæring skriftlig på papir. Intervjuet vil vare i omtrent en time. Det vil bli brukt 

båndopptaker under intervjuet for å sikre riktighet i senere gjengivelse. Spørsmålene i 

intervjuet vil omhandle mobbing som fenomen og erfaringer og refleksjoner fra ditt arbeid 

som Mobbeombud.  

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, NSD – Norsk senter for forskningsdata 

AS. 

Skulle du ha noen spørsmål kan du kontakte meg på mail: helledm@student.uv.uio.no  

 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet «En kvalitativ undersøkelse av 

mobbeombudets forståelse av mobbing og erfaringer fra eget arbeid», og har fått anledning til 

å stille spørsmål jeg skulle lurt på.  

 

Jeg samtykker til: 

 

q å delta i gjeldende intervju med opptaksutstyr 

q at mine transkriberte svar blir brukt i masteroppgaven 

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet, ca 

31.11.2019 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:helledm@student.uv.uio.no
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Vedlegg 3: Intervjuguide 
 

 

Intervjuguide  

 

«En kvalitativ intervjuundersøkelse av mobbeombudets forståelse av mobbing 

som fenomen og erfaringer fra eget arbeid» 

 

 

Innledning  

Dette intervjuet vil bli gjennomgått etter 3 tematiske deler med tilhørende underspørsmål for 

hvert tema. Jeg ønsker at du svarer så utfyllende som mulig og tar den tiden du trenger. Dette 

er viktig for å få tilstrekkelig innsikt i tematikken oppgaven søker å undersøke.  

Dette intervjuet er fortsatt frivillig, og du har dermed muligheten til å trekke deg under hele 

prosessen. Det er også mulig å si ifra om det er spørsmål du ikke føler deg komfortabel med å 

svare på. Hele intervjuet vil bli anonymisert, og dine personopplysninger vil bli behandlet 

med konfidensialitet og etter personvernloven. Jeg ønsker så langt det lar seg gjøre at vi ikke 

kommer inn på forhold som kan omfatte din taushetsplikt.  

Skulle du ha noen spørsmål kan du kontakte med på: 

helledm@student.uv.uio.no  

telefon: 97521957  

 

• Presentasjon av meg selv 

• Orientering om studiens formål og dets gjennomførelse  

• Muntlig og skriftlig bekreftelse av samtykke 

• Påminne informanten om anonymitet og taushetsplikt  

 

 

Masteroppgavens problemstilling lyder som følgende: 

 

«Hva kjennetegner mobbeombudenes forståelse av mobbing som fenomen og hvordan 

er dette relatert til refleksjoner og erfaringer fra eget mandat?» 

 

For å undersøke denne problemstillingen vil oppgaven arbeide ut i fra følgende 

forskningsspørsmål: 

mailto:helledm@student.uv.uio.no
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1. Hvilken forståelse av mobbing innehar de fylkesvise mobbeombudene? 

2. Hvilke refleksjoner knytter ombudet til eget ansvar og stilling? 

3. Hvilke faktorer anser de som essensielle for å lykkes i mobbearbeidet ute i skolene? 

Oppvarmingsspørsmål 

• Hvem er du? 

• Hvilken erfaring har du fra før med arbeid med barn?  

• Hvor mange år har du eventuelt jobbet i skolevesenet, og hva innebar ditt arbeid her?  

• Hva var din bakgrunn og motivasjon for å søke på denne stillingen?  

 

Setter på båndopptaker  

 

Intervjuspørsmål 

 

Tema 1: Informantenes opplevelse av eget mandat og arbeid 

 

• Hvis du skulle ha fortalt en som aldri har hørt om mobbeombudene før hva din stilling 

går ut på, hva ville det vært viktig for deg å få frem da? 

o Kan du beskrive hvordan din arbeidsdag pleier å se ut? 

o Har du noen arbeidsoppgaver som du anser som spesielt viktige?  

o Opplever du noen fordeler eller ulemper med måten din stilling er organisert 

på? 

▪ Hva ville du eventuelt hatt annerledes? 

o Opplever du stor grad av autonomi i eget arbeid eller føler du at du er mer 

underlagt styringsdokumenter og politiske føringer? 

 

 

• Opplever du noen gang å få henvendelser som du anser som spesielt vanskelig å 

håndtere? 

▪ Hva går disse eventuelt ofte ut på?  

▪ Hvorfor anser du dem som vanskelige? 

 

• Hvordan forbereder du deg til å ta saker som av de involverte partene oppleves 

betente? 

▪ Hvordan har du løst disse tidligere? 

 

• Hva vil du anse som dine største utfordringer i eget arbeid? 

o Møte med skolen, foreldre, fylkesmann, politikk 

o Egne karakteristikker 
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• Kan du fortelle meg noe om hvorfor du tenker din stilling er viktig i arbeidet mot 

mobbing? 

o Hva anser du som de tre viktigste delene ved ditt arbeid? 

▪ Kan være arbeidsoppgaver, tanker, holdninger, politiske forhold 

o Vil du si at du er med på å sikre barnas rett til et godt psykososialt miljø på 

skolen?  

▪ På hvordan måte?  

 

• Hvordan opplever du samarbeidet med de andre mobbeombudene? 

o Er det noe samarbeid? Hvordan er dette organisert? Opplever du samarbeidet 

som godt? 

▪ Hvor ofte, på hvilken måte, møter, seminarer, foredrag 

o Hvis du hadde alt ansvar og makt over de andre mobbeombudene, er det noe 

du skulle ønske de spesielt fokuserte på da? 

 

• Har du noen tanker om din erfaring og utdanningsbakgrunn kan være med på å forme 

hvordan du tenker om mobbing? 

o Er dette noe du eventuelt tar høyde for i eget arbeid?  

o Vil du si at det å være oppdatert på hva som rører seg i feltet er en viktig del 

av ditt arbeid?  

 

 

Tema 2: Mobbing som fenomen 

 

• Hvordan ville du definert mobbing med egne ord? 

o Hva legger du i begrepet? 

▪ Hvilke aspekter tenker du det er viktig å inkludere? 

▪ Atferd, miljøfaktorer, systemisk påvirkning 

o Hvor mener du grensen skal gå for hva man som elev må tåle av andres 

oppførsel på skolen? 

o Hvilke former for mobbing opplever du at er mest vanskelig å jobbe med? 

o Hva anser du at er årsaken til at noen mobbesituasjoner blir mer alvorlige enn 

andre? 

▪ Direkte, indirekte, nettmobbing, fysisk, psykisk, skjult, relasjonell 

 

• Har du noen tanker om den etablerte definisjonen man ofte jobber ut fra i dag og som 

også ble brukt i elevundersøkelsen? 

 

«Med mobbing mener vi gjentatte negative handlinger fra en eller flere sammen, mot 

en elev som kan ha vanskelig for å forsvare seg. Mobbing kan være å kalle en annen 

stygge ting og erte, holde an annen utenfor, baksnakke eller slå, dytte eller holde fast» 

 

o Stiller du deg enig/uenig med de etablerte kriteriene 
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▪ Makt-ubalanse, intensjon/ondsinnet atferd, repetisjon 

o Hvilke praktiske formål mener du en slik definisjon kan inneha? 

o Vil du si at atferd som ikke faller innenfor disse kriteriene ikke skal behandles 

like alvorlig som mobbing?  

o Hvis du skulle laget din egen definisjon, hvordan ville du formulert denne? 

▪ Hvilke aspekter tenker du det er viktig å inkludere? 

 

 

•  Hva oppfatter du at ofte er årsaken til mobbing?  

o Hvorfor oppstår den? 

▪ Karakteristikker i barnet selv, forhold i miljøet rundt barnet, 

oppdragelse, sosiale strukturer, gruppedynamikker 

▪ Opplever du at mobbingen har endret form på noe vis i løpet av de 

siste årene? 

• Mer nettmobbing? Andre typer?  

o Tenker du at det typiske ofre og overgripere? 

▪ Kunne du beskrevet disse? 

 

 

• Hva er din opplevelse av hva skolene legger i begrepet mobbing? 

o Samsvarer det som regel med din egen forståelse? 

o Opplever du at skolens forståelse av mobbing som fenomen har påvirkning på 

hvordan de håndterer saker som oppstår? 

▪ Eventuelt på hvilken måte? 

o Er det mye fokus på definisjonskriteriene? 

▪ Hvordan vil du si dette viser seg i måten de håndterer ting på? 

o Er det størst fokus på individuelle karakteristikker? 

 

 

• Hvilke faktorer anser du som essensielle for å lykkes med forebygging og håndtering 

av mobbing i skolen? 

o Faktorer i skolen, i barnet selv, i tiltak, i forebygging, i håndtering 

 

 

• Hva slags holdninger anser du som viktig i møte med mobbing?  

o Hvorfor tror du akkurat disse holdningene viktige? 

o Samsvarer disse med dine egne holdninger? 

o Opplever du å møte slike holdninger når du er ute i møte med skoler og 

foreldre? 

o Hvilke holdninger anser du som negative i mobbearbeidet? 

▪ Opplever du å møte disse ofte? 
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• Hvilken rolle opplever du at kartlegging og definisjonskriterier har i mobbearbeidet? 

o Hvordan stiller du deg til elevundersøkelsen som verktøy for å kartlegge 

mobbing? 

o Kan du tenke deg til noen fordeler og ulemper med måten akkurat dette er 

organisert på i dag? 

 

 

• Hvilket lovverk finnes det for å sikre at barn ikke opplever mobbing? 

o Hvilke rettigheter har barn som blir utsatt for mobbing? 

o Hvordan opplever du at skolene forholder seg til det gjeldene lovverket?  

 

 

Debrifing: 

 

• Informanten får mulighet til å utfylle og legge til om de ønsker det 

• Spørsmål om informantens opplevelse av intervjuet i sin helhet 

• Det jeg nå kommer til å gjøre videre med prosjektet er å transkribere intervjuet og 

strukturerer svarene dine slik at de egner seg bedre til en analyse. I løpet av prosessen 

vil jeg oversende deg en transkribering av ditt intervju, og du vil da ha muligheten til 

å tilføye om det skulle være noe som har dukket opp siden sist gang vi pratet sammen 

• Kan jeg kontakte deg igjen om det er noe jeg lurer på?  

• Takk for deltakelsen 
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Vedlegg 4: Godkjennelse fra NSD 

7.5.2019 Meldeskjema for behandling av personopplysninger  

 

NSD sin vurdering  

Prosjekttittel  

”En kvalitativ undersøkelse av mobbeombudets forståelse av mobbing og erfaringer fra eget 

arbeid”  

Referansenummer  

313844  

Registrert  

19.01.2019 av Helle Dalby Mehren - helledm@student.uv.uio.no  

Behandlingsansvarlig institusjon  

Universitetet i Oslo / Det utdanningsvitenskapelige fakultet / Institutt for pedagogikk  

Prosjektansvarlig (vitenskapelig ansatt/veileder eller stipendiat)  

Tone Kvernbekk, tone.kvernbekk@iped.uio.no, tlf: 22858164  

Type prosjekt  

Studentprosjekt, masterstudium  

Kontaktinformasjon, student  

Helle Dalby Mehren, helledm@student.uv.uio.no, tlf: 97521957  

Prosjektperiode  

01.01.2019 - 30.11.2019  

Status  

20.02.2019 - Vurdert  
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Vurdering (1)  

20.02.2019 - Vurdert  

Det er vår vurdering at behandlingen av personopplysninger i prosjektet vil være i samsvar 

med personvernlovgivningen så fremt den gjennomføres i tråd med det som er dokumentert i 

meldeskjemaet med vedlegg den 20.02.2019 samt i meldingsdialogen mellom innmelder og 

NSD. Behandlingen kan starte.  

MELD ENDRINGER 

Dersom behandlingen av personopplysninger endrer seg, kan det være nødvendig å melde 

dette til NSD ved å oppdatere meldeskjemaet. På våre nettsider informerer vi om hvilke 

endringer som må meldes. Vent på svar før endringer gjennomføres.  

TYPE OPPLYSNINGER OG VARIGHET 
https://meldeskjema.nsd.no/vurdering/5c3ef72a-5b96-4b02-97ec-e58c509c98ff 1/2  

7.5.2019 Meldeskjema for behandling av personopplysninger 

Prosjektet vil behandle alminnelige kategorier av personopplysninger frem til 30.11.2019.  

LOVLIG GRUNNLAG 

Prosjektet vil innhente samtykke fra de registrerte til behandlingen av personopplysninger. 

Vår vurdering er at prosjektet legger opp til et samtykke i samsvar med kravene i art. 4 og 7, 

ved at det er en frivillig, spesifikk, informert og utvetydig bekreftelse som kan dokumenteres, 

og som den registrerte kan trekke tilbake. Lovlig grunnlag for behandlingen vil dermed være 

den registrertes samtykke, jf. personvernforordningen art. 6 nr. 1 bokstav a.  

PERSONVERNPRINSIPPER 

NSD vurderer at den planlagte behandlingen av personopplysninger vil følge prinsippene i 

personvernforordningen om:  

- lovlighet, rettferdighet og åpenhet (art. 5.1 a), ved at de registrerte får tilfredsstillende 

informasjon om og samtykker til behandlingen 

- formålsbegrensning (art. 5.1 b), ved at personopplysninger samles inn for spesifikke, 

uttrykkelig angitte og berettigede formål, og ikke behandles til nye, uforenlige formål 

- dataminimering (art. 5.1 c), ved at det kun behandles opplysninger som er adekvate, 

relevante og nødvendige for formålet med prosjektet 

- lagringsbegrensning (art. 5.1 e), ved at personopplysningene ikke lagres lengre enn 

nødvendig for å oppfylle formålet  

DE REGISTRERTES RETTIGHETER 

Så lenge de registrerte kan identifiseres i datamaterialet vil de ha følgende rettigheter: 

åpenhet (art. 12), informasjon (art. 13), innsyn (art. 15), retting (art. 16), sletting (art. 17), 

begrensning (art. 18), underretning (art. 19), dataportabilitet (art. 20).  

NSD vurderer at informasjonen om behandlingen som de registrerte vil motta oppfyller 

lovens krav til form og innhold, jf. art. 12.1 og art. 13.  

Vi minner om at hvis en registrert tar kontakt om sine rettigheter, har behandlingsansvarlig 

institusjon plikt til å svare innen en måned.  
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FØLG DIN INSTITUSJONS RETNINGSLINJER 

NSD legger til grunn at behandlingen oppfyller kravene i personvernforordningen om 

riktighet (art. 5.1 d), integritet og konfidensialitet (art. 5.1. f) og sikkerhet (art. 32).  

For å forsikre dere om at kravene oppfylles, må dere følge interne retningslinjer og/eller 

rådføre dere med behandlingsansvarlig institusjon.  

OPPFØLGING AV PROSJEKTET 

NSD vil følge opp ved planlagt avslutning for å avklare om behandlingen av 

personopplysningene er avsluttet.  

Lykke til med prosjektet!  

Kontaktperson hos NSD: Karin Lillevold Tlf. Personverntjenester: 55 58 21 17 (tast 1)  

https://meldeskjema.nsd.no/vurdering/5c3ef72a-5b96-4b02-97ec-e58c509c98ff 2/2  
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Vedlegg 5: Eksempelsitater 
 

Spørsmål: 

Nå har vi jo snakket litt om at du har en ganske hektisk arbeidsdag. Kan du beskrive hvordan 

den pleier å se ut? 

 

Mo: Ja. De er vell heller at det ikke pleier noe som helst. Men, en uke da, består gjerne av en 

eller to dager hvor jeg er ute på skole. Og det kan være fordi at det har vært en sak på en 

skole, også kommer jeg og skal bistå både saken, foreldrene, kanskje holde et foreldremøte, 

men hvis det er forebyggende så møter jeg først alle barna. Enten samla eller delt i to 

grupper. Og så møter jeg deretter lærerne. Og så foreldrene til slutt. Jeg utfordrer alltid 

barneskoler til også få møtt SFO. Og det er ofte vanskelig så da må jeg komme enda før for 

da får jeg møtt SFO først.  

 

Mo: Så mm, det er en, kanskje en dag eller to dager i en uke. Så kanskje en dag på kontoret. 

Jeg har ca tjue prosent av tiden min på kontoret. Så altså hvis jeg er heldig en uke så har jeg 

en dag. Og så har jeg, er jeg gjerne på møter, enten inne i *sted i nærheten av fylket Mo hører 

til*, jobber med UDIR, jobber med å samle alle de andre mobbeombudene til nettverk. Er på 

konferanser, holder foredrag på konferanser og så videre. Så det er en blanda uke. 

 

I oppgaven: 

En uke består gjerne av en eller to dager hvor jeg er ute på skole, der jeg kan ha foreldremøte, 

ha møter med barna og personalet. Jeg utfordrer alltid barneskoler til å også få møtt SFO. Så 

det gjør jeg kanskje en dag eller to i uka. Så jeg har ca. 20% av tiden min på kontoret. Så har 

jeg møter, jobber med UDIR, og jobber med å samle de andre mobbeombudene til nettverk. 

Ellers er jeg på konferanser og holder foredrag. 1503 

 

Spørsmål: 

Er det noen av de arbeidsoppgavene du nevnte nå som du anser som spesielt viktige?  

 

Møte med barn og unge, det er, det topper det meste. Ja, og ikke minst det å snakke med dem, 

om vanskelige saker, snakke med foreldrene deres, veilede inn mot skole det tenker jeg er 

primæroppgaven, men jeg tenker at skal man ha effekt som mobbeombud så må man være på 
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alle nivåene på en gang. Hvis man bare er på et nivå så får man ikke den effekten ut av 

stillingen som jeg tenker at er nødvendig.  

 

Fordi det å veilede barn og unge, altså alle de tingene jeg gjør skal egentlig andre gjøre. Det 

er rigga et system i Norge som ivaretar dette feltet, så jeg skal være en ekstra pådriver for at 

det vi som skal gjøre jobben skal gjøre den 

 

I oppgaven: 

Møte med barn og unge topper det meste. Ikke minst snakke med dem om vanskelige saker 

og snakke med foreldrene deres. Veilede de inn mot skole tenker jeg er primæroppgaven. 

Men jeg tenker at skal man ha effekt som mobbeombud så må man være på alle nivåene på 

en gang. Er man bare på et nivå får man ikke den effekten ut av stillingen som jeg tenker er 

nødvendig.  

 

Alle de oppgavene jeg gjør skal egentlig andre gjøre. Det er rigget et system i Norge som 

ivaretar dette feltet. Så jeg skal være en ekstra pådriver for at de som skal gjøre jobben gjør 

den.  

 

Spørsmål: 

Men kan du fortelle meg noe mer om hvorfor du tenker din stilling er viktig i arbeidet mot 

mobbing? Kan du for eksempel si noe om, ja du har jo egentlig vært borti det, men de 

viktigste delene av arbeidet ditt? 

 

Jeg ser jo at. Jeg trodde ikke det ville være det. Men jeg ser at det å drive med direkte 

kompetanseheving, til lærere og skoler, har vært mye større enn det jeg trodde.  

 

I oppgaven: 

Jeg ser at det å drive med direkte kompetanseheving til lærere og skoler har vært mye større 

enn jeg trodde.  

 

Spørsmål: 

Hvordan forbereder du deg til sånne saker? 
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Så, eh, men jeg ser jo at det er, skolene er generelt, det er to ting som de ikke er gode på. Og 

det er å vite hva de skal se etter, og vite hvordan de håndterer det de ser. Og det får du jo 

bekrefta i, i forhold til den rapporten som ble lagt frem for fylkesmannen, at i tre av fire saker 

er aktivitetsplikten brutt, da. 

 

I oppgaven: 

 

Men jeg ser jo at det generelt er to ting skolene ikke er gode på. Og det er å vite hva de skal 

se etter og hvordan de skal håndtere det de ser. Og dette får du også bekreftet i forhold til 

rapporten som ble lagt frem for fylkesmannen der det viste seg at i tre av fire saker er 

aktivitetsplikten brutt.  
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Vedlegg 6: Søketermer 
KONSEPT SYNONYMER 

 

MOBBING 

 

Bullying 

Victimization 

Aggression 

Harassment 

Cyberbullying 

School Bullying 

Anti-bullying 

Intervention 

Peer 

Children 

Adolescence  

Bullies 

Victims 

Bystander 

 

TEORI 

 

Theory 

Perspectives 

Research 

Definition 

Understanding 

Methods  

Research 

Olweus 

Smith 

Aggression 

System 

Social 

School Violence 

Approaches 

Practice 

Group dynamics 

Group process 

Knowledge 

Exclusion anxiety 

Perceptions 

Representations 

Ecological 

Psychology 

Exbus 

 

FOREKOMST Prevalence 

Empirical findings 

Estimation 

Types 

Roles 

Bystander 

Participants 

Gender 

Age 

Consequences 

Predictors 

Causes 

Programs 

Intervention 

Predictors 
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