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Sammanfattning 

 

Den här uppsatsen är en komparativ motivstudie av två ungdomsromaner med mobbning som 

tema: Vi kallar honom Anna av Peter Pohl och Gilla Hata Horan av Johanna Nilsson. 

Mobbning i skolan är en ständigt närvarande fråga för elever, lärare, föräldrar och 

skolledning. Samhället har krav på sig att kunna erbjuda en trygg och likabehandlande 

studiemiljö där alla är inkluderade och skolvärlden jobbar med åtgärder för att minska 

mobbningen. Jag tror att litteraturen skulle kunna spela en roll i det arbetet. Syftet är att 

undersöka vilka eventuella likheter och skillnader dessa texter uppvisar i hur man mobbade 

någon för nästan sextio år sedan och den mobbning som finns idag och som ofta genomförs 

på nätet. Resultatet är sedan tänkt att kunna användas pedagogiskt i litteraturundervisningen. 

Jag har i min analys använt mig av en komparativ metod, samt biografisk forskning där fokus 

ligger på vad författaren vill säga med sin text. 

I min analys visade det sig att texterna uppvisade många situationer som kunde kopplas till 

forskningen. Det fanns många likheter och olikheter mellan texterna, men den största 

olikheten är beskrivningen av hur lärare och ledning såg på mobbning förr i tiden mot idag. 

En annan skillnad är beskrivningen av hur det idag kan mobbas dygnet runt, förr skedde 

mobbningen i huvudsak under skoltid, skillnader som tydligt framgår i romanerna. Förr visste 

man också vilka mobbarna var. Idag kan man vara anonym vilket gör det svårt att veta vem 

som ligger bakom. Båda författarna har egna upplevelser kring mobbning med en tidsskillnad 

på 40-50 år. Trots tidsgapet beskrivs mobbningen med i stort sett samma universella 

grunddelar avseende orsak och verkan samt effekt. 

Nyckelord: Mobbning, motivstudie, komparativ, intertextualitet 

  



 
 

Abstract 

 

This essay is a comparative study of two youth novels with bullying as a motif. The novels 

are Vi kallar honom Anna by Peter Pohl and Gilla Hata Horan by Johanna Nilsson. Bullying 

at school is an ever present problem for students, teachers, parents and school management. 

The society is obliged to provide a safe and equal environment where every student is 

included. The school system of today take actions to prevent bullying. I believe literature 

could play a part in that work. The purpose of the essay is to examine similarities and 

differences between the texts in how bullying is described 60 years ago, and the bullying that 

exists today and often takes place on the Internet. I also plan to use the result in literature 

classes. I have in my analysis used a comparative method, and biografic science where focus 

lies on what the author wants to say with the text. 

My analysis shows that the texts displays many situations that relates to science. There are 

many similarities and differences between the texts, but the biggest difference is the 

description of how teachers and management looked at bullying in the 1950s, compared to 

today. Another difference is the description of how bullying today takes place around the 

clock, compared with how bullying mainly took place during school time 50 years ago, 

differences that clearly is stated in the novels. Back in the day you knew who the persons that 

performed bullying was. Today you can be anonymous, which makes it hard to know who is 

behind it. Both authors have their own experiences from bullying with a time difference of 

40-50 years. Despite the time gap bullying is described with essentially the same universal 

components in cause and effect. 
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1. Inledning 
 

Karin Boye har skrivit dikten ”Den bästa dagen är en dag av törst”.
1
 Visst vore det önskvärt 

att alla barn går till skolan med en törst efter kunskap och att växa och utvecklas. För alltför 

många barn och unga är inte skolan en plats där man växer utan en plats där man lider 

nederlag gång på gång, vilket kan resultera i svåra psykiska minnen. Att det får fortsätta i 

dagens skola menar Mats Wahl, medförfattare till boken Den onda dagen, är ett resultat av 

människans lust att leva i en illusion: vi människor väljer oftast att se världen genom ett filter. 

Vi ser den som den borde vara snarare än att vi ser den som verkligheten.
2
 

I FN:s deklaration, artikel 1, om de mänskliga rättigheterna står det: 

”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft 

och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.”
3
 

I den svenska läroplanen står det om de mänskliga rättigheterna och rätten till likabehandling; 

”Ingen i skolan ska utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion 

eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder 

eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling.”
4
 

 I olika gruppkonstellationer finns det alltid någon person som har ett avvikande beteende. 

Avvikelsen genom olikheten från den övriga gruppen skapar både spänning och irritation i 

gruppen, vilket kan resultera i mobbning som konsekvens. Mobbning förekommer även som 

tema och motiv i litteraturen, det är också detta som uppsatsen kommer att behandla. 

                                                           
1
 www.karinboye.se/verk/dikter/dikter/i-rorelse.shtml. 

2
 Maria Hildefors; Liv Hök; Marion Meister; Gunilla Molloy; Mats Wahl, Den onda dagen, 2004, Brombergs 

Bokförlag: Köping, s.13. 
3
 Regeringens webbplats om mänskliga rättigheter http://www.manskligarattigheter.se (läst 2014-09-30). 

4
 Den svenska läroplanen http://www.skolverket.se (läst 2015-12-14). 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Mobbning i skolan är en ständigt närvarande fråga för elever, lärare, föräldrar och 

skolledning. Samhället har krav på sig att kunna erbjuda en trygg och likabehandlande 

studiemiljö där alla är inkluderade. Därför jobbar man, mer eller mindre ambitiöst, i 

skolvärlden med åtgärder för att minska mobbningen. Jag tror att litteraturen skulle kunna 

spela en roll i det arbetet. Jag vill därför göra en komparativ motivstudie av två 

ungdomsromaner från olika tidsepoker för att se likheter och skillnader i hur mobbning, eller 

pennalism som det kallades, beskrevs förr och beskrivs idag.  De ungdomsböcker som jag 

kommer att jämföra är Vi kallar honom Anna av Peter Pohl och Gilla Hata Horan av Johanna 

Nilsson. Uppsatsens syfte är att undersöka vilka eventuella likheter och skillnader dessa texter 

uppvisar i hur författarna beskriver mobbning för nästan sextio år sedan och den mobbning 

som finns idag och som ofta genomförs på nätet. Peter Pohls bok Vi kallar honom Anna 

utspelar sig 1958 men utkom först 1987. Gilla Hata Horan utspelar sig i nutid och utkom 

2012. Genom jämförelsen kan man bättre förstå mobbning som ett tidsobundet fenomen med 

en universell grundproblematik. Jag kommer även att ge förslag på hur man kan arbeta med 

kränkande behandling i litteraturundervisningen i skolan. Mina frågeställningar blir således: 

 Vilka skillnader och likheter finns det mellan romanerna i gestaltningen av hur man 

mobbar?  

 Vems är perspektivet i de texter jag undersöker och hur påverkar gestaltningen av 

mobbningsmotivet mobbningen? 

 Utifrån en inventering av mobbningssituationer i texterna, hur kan 

mobbningsforskningen belysa motiven i de två texterna? 

 

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen inleds med två författarpresentationer och därefter kommer teori och metod. Efter 

det presenteras forskning om mobbning i litteraturen, och därefter börjar själva analysen av 

romanerna. Texterna undersöks var och en för sig och inleds med en kort sammanfattning av 

handlingen. Först presenteras Vi kallar honom Anna, sedan Gilla Hata Horan.  

Varje sammanfattning följs sedan av en analys av romanen för att därefter, när båda 

analyserats, följas av en textjämförelse där likheter och skillnader dem emellan synliggörs och 
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diskuteras. Efter det kommer slutdiskussionen och sedan presenteras ett förslag på hur man 

kan jobba med ämnet kränkande behandling i litteraturundervisningen. Lektionsplaneringen 

tillkommer även som bilaga 1. 

 

1.3 Biografi Peter Pohl 
 

Peter Pohl föddes 1941 och är numera bosatt i Tyresö söder om Stockholm. Han var fil dr. 

högskolelektor vid tekniska högskolan i Stockholm men är pensionär sedan 2005. Peter 

tillbringade många ungdomssomrar på Södra Latins sommarhem (en kolloliknande 

verksamhet). Han blev ungdomsledare där vid 15 års ålder och fortsatte vara ledare på 

sommarhemmet tills han blev 30. Hans intresse för ungdomsfrågor väcktes under dessa år på 

sommarhemmet och 1985 debuterade han som författare med boken Janne min vän för vilken 

han fick Litteraturfrämjandets debutantpris och Nils Holgersson-plaketten. Han har utkommit 

med 32 böcker. Ungdomsromanen Vi kallar honom Anna är hans tredje bok och den kom ut 

1987 och utlöste då häftiga reaktioner. Peter berättar i boken om ett år på Södra Latins 

sommarhem och på Södra Latin, hans sista år i skolan.
5
 

 

1.4 Biografi Johanna Nilsson 

 

Johanna har fått ett flertal stipendier och priser, bland annat Karin Boyes litterära pris år 2005. 

Hon har skrivit 18 romaner och barn- och ungdomsböcker. Hon föddes 1973 i Uppsala och är 

uppvuxen i Borlänge. Johanna Nilsson har skrivit flera böcker med temat mobbning från 

debutromanen Hon går genom tavlan, ut ur bilden, som är delvis självbiografisk, till bland 

annat två kortromaner om mobbning för Rädda Barnen 1997 respektive 2000. År 2001 kom 

hon ut med sin första ungdomsbok Robin med huvan som blev nominerad till Augustpriset. 

Boken Gilla Hata Horan kom ut 2012 genom ett samarbete med Friends - en stiftelse som 

jobbar mot mobbning. Den har även blivit översatt till danska och färöiska.
6
 

  

                                                           
5
 http://www.nada.kth.se/~pohl/ (läst 2015-12-01). 

6
 http://www.nilssonlind.com (läst 2014-10-01). 
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2. Teori och metod 

 

För att uppnå mina syften och svara på mina frågeställningar kommer jag att använda mig av 

litteraturvetenskapliga teorier, men eftersom texterna berör ett specifikt ämne med en 

tidsskillnad mellan texterna krävs också en analys av i vilken mån gestaltningarna har stöd i 

forskningen kring mobbning: för att förstå mobbningsmotiven i texterna och kunna bedöma 

gestaltningen behöver man förstå vad mobbning är, varför den sker och vilka faktorer som 

påverkar den. 

Eftersom fokus ligger på texten i första hand och författaren i andra hand behöver jag 

kombinera textanalysen med en biografisk analys. Jag kommer i min undersökning att 

använda mig av en komparativ motivstudie mellan ungdomsromanerna Vi kallar honom Anna 

och Gilla Hata Horan. Jag tänker också använda mig av vad Anne Heith i sin bok Texter-

medier-kontexter säger om biografisk forskning. Hon menar att fokus ligger på författaren och 

vad han eller hon vill säga med sin text. Metoden kombineras ofta med den psykologiska och 

texten kan då tolkas som ett uttryck för en författares psyke.
7
 Jag är medveten om att det finns 

en viss problematik i tidsskillnaden i Peter Pohls bok Vi kallar honom Anna då den är utgiven 

1987 men handlingen utspelar sig 1958. Historien bygger på Peter Pohls egna minnen från 

tiden då han själv var kollobarn samt från hans erfarenheter från tiden då han arbetade på 

sommargård. Ett problem kan vara att Pohl troligtvis är färgad av vår nutid i sin redogörelse 

och att historien bygger på just minnen, vilket gör att den eventuellt kan bli överdriven. Anne 

Heith skriver om just det. Hon menar att om en text är skriven under ett annat årtionde så 

måste läsaren sätta sig in i avståndet mellan den tid texten skapades och den kontext han eller 

hon befinner sig i. Man måste som läsare sätta sig in i hur den tidens människor levde och 

deras verklighetsförståelse. Detta är några av de faktorer som spelar in för hur en text skapas 

och tolkas och de är centrala för teorier om förhållanden mellan litteratur och samhälle.
8
  

Boken Gilla Hata Horan har kommit till genom ett samarbete med stiftelsen Friends. 

Stiftelsen arbetar aktivt mot mobbning. Det skulle kunna innebära att vissa delar i romanen 

eventuellt är överdrivna, som till exempel avsnittet där eleverna börjar bråka och tar över i 

aulan, och där lärare och personal är rädda för eleverna. Det är ändå en bok som definitivt 

skulle kunna användas i undervisningen och som skulle kunna ge många intressanta 

diskussioner om vad som är rätt och fel. 

                                                           
7
 Anne Heith, Texter-medier-kontexter, 2006, Studentlitteratur: Malmö, s.157. 

8
 Heith, 2006, s.172 f. 
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För att kunna visa på vad jag söker i mobbningsmotivets konkretiseringar i de två texterna 

visar jag nedan vad några forskare kommit fram till. Det är bland annat detta som jag kommer 

undersöka i mina texter. De som skrivit forskningsöversikten är Björn Eriksson, professor i 

sociologi, Odd Lindberg och Erik Flygare, båda universitetslektorer samt Kristian Danebach, 

fil.mag och doktorand i socialt arbete. De har fått i uppdrag av Skolverket att granska den 

forskning som finns inom mobbning. Resultatet blev Skolan - en arena för mobbning. De har 

analyserat 116 vetenskapliga artiklar för att få en klar överblick kring mobbningen i skolan. 

Den person som publicerat flest artiklar under längst period är Dan Olweus, en svensk 

psykolog och professor i personlighetspsykologi. 

De kom fram till att det saknades ett gemensamt internationellt begrepp för ordet mobbning. I 

engelskan används flera olika termer, men de vanligaste är bullying och harassment. Ordet 

mobbning används som ett samlingsnamn för ett flertal icke önskvärda beteenden. 

Exempelvis:”Utfrysning, våldshandlingar, förödmjukelser, trakasserier, verbala hot, 

utpressning, retningar, ryktesspridning, ofrivillig inlåsning, stöld, förstörelse av egendom”.
9
  

Mobbning kan också vara en maktrelation där den som mobbar upprepade gånger och över tid 

utsätter någon annan med avsiktliga försök att såra eller skada. Ordet ”mob” kommer från 

engelskan och syftar på en grupp, till exempel folkmassa eller pöbel, som beter sig på ett icke 

önskvärt socialt sätt genom att exempelvis förfölja, anfalla eller ofreda andra. I svenskan har 

vi ett liknande ord, ”mobb” som betyder kamratförtryck eller gruppvåld mot individ enligt 

svenska akademiens ordlista. Gemensamt för alla de definitioner som finns är att det utförs 

negativa handlingar mot en annan människa.
10

 

Om det är flera som deltar i mobbningen kan man som mobbare uppleva att man inte behöver 

ta på sig hela ansvaret själv utan skulden fördelas mellan de inblandade. En statistiskt sett stor 

risk för de som mobbar, om inte skolan eller omgivningen tar tag i problemen, är att de 

riskerar att hamna i framtida kriminalitet och missbruk. Flera forskare har påvisat samband 

mellan mobbningsbeteende som barn och våldsförövande senare i livet. Speciellt gäller det 

brott som familjevåld, barnmisshandel och sexuella övergrepp.
11

 

Orsaken till skolmobbning finns inte i miljön utan återfinns hos individen, både den som 

mobbar och den som mobbas och dennes problem, som orsakats av uppväxtvillkor eller 

                                                           
9
 Björn Eriksson; Odd Lindberg; Erik Flygare; Kristian Danebach, Skolan - en arena för mobbning - en 

forskningsöversikt och diskussion kring mobbningen i skolan, 2002, Form & Tryck: Leanders Grafiska AB, s.26 f. 
10

 Eriksson, Lindberg, Flygare, Danebach, s.29. 
11

 Eriksson, Lindberg, Flygare, Danebach, s.39, s.82. 
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omgivningsfaktorer. De flesta forskare skiljer på två sorters mobbning, direkt och indirekt 

mobbning. I litteraturen benämns det som direkt och indirekt aggression.
12

 Direkt mobbning 

är när mobboffret har svårt att försvara sig mot de som mobbar och deras öppna attacker, 

exempelvis sparkar, slag och verbal mobbning samt att ta ifrån den mobbade saker som tillhör 

denne. Den här sortens mobbning utförs mer av pojkar än flickor, då pojkar gärna använder 

hot och fysisk kraft för att lösa konflikter, till skillnad mot flickor som hellre utövar indirekt 

mobbning. Indirekt mobbning klassificeras som psykningar och avvisanden exempelvis ljuga 

om någon, sprida rykten och att medvetet utesluta någon från gemenskapen. Flickor gillar 

skvaller och ”Att ha tillgång till det senaste skvallret är också att inneha makt”.
13

 Det är 

viktigt att tillhöra en grupp och medlemskapet avgör om man är inne eller ute. Att uteslutas ur 

gruppen kan innebära att det gruppen vet om dig kan spridas ut och du blir själv föremål för 

illasinnade rykten. ”Effekterna av indirekt och även direkt mobbning är ofta förlust av 

självkänsla, rädsla, oro, depression samt ibland även självmord.”
14

 

Olweus skiljer mellan provocerande och passiva mobboffer.   

Det provocerande mobboffret kännetecknas av häftigt humör, hyperaktivitet och en allmän 

oro vilket kan provocera fram negativa reaktioner hos andra. 

Det passiva mobboffret däremot är ofta tystlåtet, ganska passivt, osäker och fysiskt svagare än 

de andra eleverna. De senare kan också känna sig misslyckade i skolan, ensamma och 

övergivna. Detta gäller främst pojkar.  Det passiva mobboffrets osäkra beteenden stimulerar 

mobbaren och utlöser dennes aggressivitet eftersom de har svårt att låta bli att trycka ner 

någon som de helt enkelt tycker ber om det. Karaktären hos mobboffret lockar fram 

mobbarens aggressivitet.
15

 

Med hänvisning till amerikansk forskning menar Eriksson, Lindberg med flera, att elever i 

USA påstår att lärarna ofta inte ingriper vid mobbning och att det beror på: 

1. att lärarna inte vill bli inblandade. 

2. att eleverna upplever att lärarna inte bryr sig om dem. 

                                                           
12

 Eriksson, Lindberg, Flygare, Danebach, s.61. 
13

 Eriksson, Lindberg, Flygare, Danebach, s.63. 
14

 Eriksson, Lindberg, Flygare, Danebach, s.63. 
15

 Eriksson, Lindberg, Flygare, Danebach, s.42. 
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3. att rektorer och lärare är rädda om skolans rykte och inte vill ta tag i mobbningen för att 

inte skolan ska få dåligt rykte.
16

 

Boken Utstött är en antologi som presenterar forskningsrön om mobbning och jag har valt att 

fokusera på Kjell Granströms, Ann-Britt Enochssons och Fredrik Olins forskning med början 

med Granströms. Jag har också valt att ta med en artikel från Västerås tidning som handlar om 

kränkningar på nätet. 

På varje skola finns det olika uppfattningar om vad orsakerna till mobbning är. Granström 

menar att det är dessa uppfattningar som ligger till grund för vilka åtgärder man vidtar i 

skolan för att lösa problemet, men framförallt vill han visa vilka åtgärder som blir den 

naturliga följden av olika synsätt genom ett antal förklaringsmodeller.
17

 

Biologisk förklaringsmodell: 

Orsakerna finns hos offret. Aggressiva och fysiskt starka personer får högre rang än de svaga 

och passiva som ofta blir hunsade. Åtgärder för att få slut på mobbningen enligt denna modell 

skulle, för att slippa att eleven blir sönderhackad, vara att flytta offret till en annan skola. 

Även att ge kostråd, beskydd och styling kan hjälpa att få stopp på mobbningen. Offret 

besitter genetiska egenskaper enligt den biologiska synen som kan provocera andra.  

Socialpsykologisk förklaringsmodell: 

För att fungera på ett bra sätt i det sociala samspelet har alla människor en identitet eller en 

roll. Om alla roller i en grupp är upptagna finns den som hackkyckling eller syndabock kvar. 

Ibland kan syndabocken själv inbjuda till att bli måltavla för övrigas attacker enligt forskning 

gjord av Jeffrey Eagle och Peter M Newton. För att lösa problemet kan en åtgärd vara att 

försöka hitta en annan roll åt eleven som är mindre destruktiv.  Vi kan ta ett exempel på en 

roll: clownen. Visst kan rollen som klassens clown vara rolig för eleverna ett tag, men oftast 

tröttnar de på att ha en pajas i klassen som stör studieron och blir irriterade. ”Clownen” blir då 

osäker på sin roll och försöker hitta andra sätt att få uppmärksamhet. Ibland kan de behöva 

hjälp av någon vuxen att hitta sin plats i gruppen.
18

 

  

                                                           
16

 Eriksson, Lindberg, Flygare, Danebach, s.87. 
17

 Christina Thors, Utstött- en bok om mobbning, 2007, Författarna och lärarförbundets Förlag: Stockholm, s.48 
18

 Thors, s.49 f. 
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En inlärningspsykologisk förklaringsmodell: 

För att veta hur man ska bete sig i umgänget med andra behövs vissa rutiner och regler. 

Mobbarens negativa beteende kan förklaras som en form av felinlärning eller brist på god 

uppfostran. Antingen finns bristerna i hemmiljön eller att inte skolan lyckats förmedla hur 

man ska bete sig på ett tydligt sätt. Åtgärder kan vara att lära in rätt beteende som de vuxna 

sedan följer upp och, om framstegen är goda, belönas, vilket gör att ett nytt 

inlärningsbeteende sker.
19

 

En psykoanalytisk förklaringsmodell: 

Tidiga upplevelser i barndomen kan prägla personligheten även senare i livet enligt 

psykoanalytiska teorier. Forskaren Dan Olweus har studerat vad som kännetecknar mobbarna 

och många av dem kommer från hem med problematiska förhållanden där föräldrarna varit 

auktoritära och bestraffande. Aggressivitet och ångest antas ha sitt ursprung i en kärleksfattig 

uppväxtmiljö. För att hantera sin aggressivitet och självkänsla, degraderar, förödmjukar och 

dominerar de andra. De är ofta duktiga på att manipulera och utöva makt, men de saknar 

empati. Åtgärder som prövas är att försöka komma tillrätta med personens inre obalans. 

Insatserna blir ofta att prata med en psykolog eller terapeut på individ-, grupp- eller 

familjenivå. Den här modellen har likheter med den inlärningspsykologiska. 

En gruppsykologisk förklaringsmodell: 

Om det finns oro, irritation eller aggression i en grupp på grund av oklara uppgifter eller 

otydligt ledarskap kan en syndabock i gruppen utses. Den personen blir därmed måltavla för 

gruppens missnöje. Åtgärder blir att förebygga att situationen uppstår genom ordnade 

arbetsformer, tydligt ledarskap och hanterbara uppgifter. Saknas en tydlig ledare blir gruppen 

dysfunktionell och disharmonisk.
20

 

En värdepedagogisk förklaringsmodell: 

Inflytande från andra kulturer och det underhållningsvåld som finns i filmer och dataspel gör 

att barn kan bli förvirrade. ”Den människosyn om lika värde, respekt för andra, livets 

okränkbarhet och solidaritet som förespråkas i nationella läroplaner och lokala arbetsformer 

utmanas av våldsbudskap, kvinnoförtryck och förakt för svaghet som förmedlas i 

kommersiella mediaprodukter”. Detta gör att vissa tycker det är okej att ge sig på andra 
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individer som upplevs som annorlunda, avvikande, svaga eller utmanande. För att hjälpa 

eleverna att tillägna sig prosociala normer kan en åtgärd vara att i gruppövningar, rollspel och 

lyssnarövningar utveckla sin sociala kompetens och empati.
21

 

Enochsson och Olin berättar om trakasserier och mobbning på de virtuella arenorna där barn 

och unga använder mobilen och surfar på digitala mötesplatser inte bara i skolan utan också 

på fritiden. De kan till exempel lockas att lägga ut vågade foton på sig själva för att vinna 

status och kanske tjäna lite pengar. Även trakasserier och mobbning är vanligt förekommande 

på nätet, där man vågar ta ut svängarna och pröva olika roller som man annars inte kanske 

skulle ha vågat göra. Det verkar som om det är lättare att uttrycka sig med såväl positiva som 

negativa kommentarer via nätet eller sms än öga mot öga. Ungdomar, och då särskilt flickor, 

beskriver hur intriger som hänt under skoldagen sedan fortsätter hemma via nätet. Det är 

också vanligt att de som mobbas digitalt även är mobbade med klassiska metoder i skolan. 
22

  

Enligt en artikel i Västerås Tidning, skriven av Peter Hoffström, så ökar kränkningarna på 

nätet. Organisationen Friends gjorde nyligen en undersökning som visade att näthat bland 

unga är vanligt förekommande. Joakim Stoor på stödcentrum i Västerås bekräftar att bilden 

stämmer och att hot och kränkningar har ökat under de 4,5 år som han arbetat på centrumet. 

Västerås Tidning har intervjuat fyra ungdomar på Rudbeckianska gymnasiet och de berättar 

att de känner många som drabbats och mått dåligt av det. De vanligaste kränkningarna är 

rasistiska kommentarer och utseendefixering. Många törs inte anmäla att de blivit kränkta av 

rädsla för att bli en så kallad ”snitch”, med andra ord en tjallare. Då får man enligt 

ungdomarna ett ännu sämre rykte och fler som deltar i mobbningen. De vanligaste 

plattformarna för kränkningar är: 

1. Facebook 

2. Spelvärlden 

3. Kik 

4. Instagram 

5. Ask.fm
23
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23
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10 
 

3. Tidigare forskning om mobbning i litteraturen 
 

3.1 Ungdomslitteraturen 
 

Internatskoleberättelser har från mitten av 1800-talet och fram till vår tid varit populära att 

skriva om. Under 1800-talet var böcker för ungdomar uppdelade i pojk- och flickböcker. 

Pojkarnas böcker handlade om äventyr medan flickorna fick läsa om kvinnans roll. Det var 

först efter andra världskriget som böckerna blev ungdomsböcker och vände sig till båda 

könen. De handlade ofta om känsliga ämnen som exempelvis död, sexualitet och politik. 

Mobbning hade ännu inte börjat behandlas i ungdomslitteraturen utan det var först på 70- och 

80-talet som det började ges ut böcker med mobbning/pennalism som motiv.
24

 Begreppet 

mobbning introducerades i Sverige av Peter-Paul Heinemann år 1969, där han skrev om 

begreppet i tidskriften Liberal debatt. Han hade tagit hjälp av etologen Konrad Lorenz bok om 

aggressioner som utkom år 1967. Dagens Nyheter publicerade också en artikel utifrån 

Heinemanns rön om mobbning där han gav ett flertal exempel på hur mobbning gick till.
25

 

 

3.2 Mobbningsmotivets utveckling  
 

Anna Tappersson har skrivit en c-uppsats i litteraturvetenskap där hon tar upp 

mobbningsmotivets utveckling genom åren.
26

 Hon undersökte böcker från 50-talet till 90-talet 

och hittade endast en bok från 50-talet där mobbningen fanns med som motiv och menar att 

det beror på att begreppet mobbning ännu inte existerade i Sverige. 

Under 60-talet var det populärt att skriva om pojkar som var svaga och osäkra och blev 

inblandade i klasskamraternas kriminella upptåg och kände sig hotade av dem. 

70-talets böcker kan kort beskrivas med en nyinflyttad person som talat dialekt med 

avvikande utseende. En oförstående mor och arroganta lärare på den nya skolan leder till 

mobbning, där mobboffret i slutet löser sin situation med våld eller med hjälp av en kamrat. 

                                                           
24

Vibeke Stybe, Från Snövit till Snobben. Barnbokens ursprung och utveckling, 1978, ny omarbetad svensk 
upplaga, svensk bearbetning av Lars Furuland och Stefan Mählqvist: Stockholm, s.52. 
25

 fof.se/tidning/2011/7/sa-upptacktes-svensk- mobbning (läst 2015-11-24). 
26

 Anna Tappersson, c-uppsats HT 1995, Det var bara på skoj ju- en studie om mobbning som motiv i svenska 
barn- och ungdomsböcker, litteraturvetenskapliga institutionen, univ.: Stockholm. 
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Under 80-talet var böckerna mer realistiska. Ying Toijer Nilsson skrev 1988 en artikel i svD 

om Peter Pohls bok Vi kallar honom Anna och menade att den nästan gränsade till våldsporr 

och inte var lämplig för ungdomar då den uppmuntrade till våld.
27

 

90-talets böcker kännetecknas av avsaknaden av lycka och harmoni, istället är det problemen 

som tagit över. Världen är dystert beskriven och som barn- och tonåring kan man inte vänta 

sig någon hjälp av föräldrarna. Om någon dör i böckerna så har de inte drabbats av någon 

sjukdom utan misshandlats ihjäl.
28

 

4. Analys 
 

4.1 Vi kallar honom Anna 
 

Boken är en upprörande skildring av mobbning från den tid då det kallades pennalism, eller 

helt enkelt kamratplågeri, men var något som det helst inte talades om alls. Bokens 

huvudperson Anders skickas till sommarhemmet för att komma ifrån problemet med att vara 

hackkyckling i skolan. Han anländer till sommarhemmet en vecka senare än de övriga, tunn 

och liten och sätts i ett rum med sju andra pojkar. Stämningen är redan från början rå och 

hotfull. De andra har redan sin ställning i gruppen och eftersom Anders kommer sist blir han 

föremål för deras aggression som ligger under ytan. Han blir kallad ”Anna” och utsätts för 

mobbning varje dag. Som tur är har han Micke, sommarhemmets idrottledare på sin sida som 

hjälper honom att överleva, i alla fall över sommaren. 

Perspektivet i boken är inte den mobbades, utan det är genom idrottsledaren Micke som 

läsaren lär känna Anders, eller Anna som han blir kallad. Det är Micke som berättar historien 

om Anders, och Micke kämpar med sig själv och sina skuldkänslor gentemot Anders då 

Anders vänskap blir för mycket för honom. Micke är både berättare och fokalisator och han 

karakteriseras indirekt i texten, vilket betyder att det är läsaren som får bilda sig en 

uppfattning om hur Micke är; utifrån hans repliker, handlingar och tankar.
29

 I romaner som 

återger en individs utveckling sammanfaller ofta berättare och fokalisator.
30

 Micke känner sig 

kvävd av ansvaret som Anders lägger på honom då Anders berättar om sina problem. ”Vet 
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du? säger du lågt, […] Du är den första människa som… … som jag tycker om. På riktigt.” 
31

 

Micke känner sig trängd och kommer ihåg sin chefs ord om att aldrig avvisa en annan 

människa. Han sitter och analyserar sin situation som han hamnat i, men helst vill han vara 

ifred. 

Just nu, efter att ha haft dig omkring mig de senaste dagarna, mer än jag egentligen har orkat, tycker jag att du 

är jobbig, med dina kast och din fladdrighet. Jag såg helst att du lät mig vara ifred. Jag tycker inte illa om dig, 

men din närvaro är en aning för mycket vidhäftande. Men om du nu har valt mig att bära den där idealbilden 

Tjefen talade om, då måste jag åta mig att bära den, så länge du behöver det. Man har inte rätt att dra sig 

undan, det är ju Tjefens budskap, och jag vet att han har rätt. En ledare har inte rätt att dra sig undan. Frågar 

du mig, så svarar jag alltså å tjänstens vägnar: Jag tycker om dej också Anna.
32

 

När Pohl väljer att skriva på det här sättet, där läsaren får insikt i Mickes dåliga samvete, får 

det effekten att vissa läsare börjar tycka synd om Micke. Andra kanske ställer sig frågan om 

Micke inte hade varit ledare, hade han brytt sig om Anders då? Oavsett vilket är Micke trött 

på hur Anders är, och han går honom på nerverna. Språket i boken är stundtals ålderdomligt, 

med ålderdomliga uttryck, så kallade arkaismer. Som läsare drar man slutsatsen att den 

utspelar sig i förfluten tid, vilket gör den mer trovärdig. Stilen i en bok är författarens redskap 

för att skapa en trovärdig stämning av miljö, personer och tid.
33

 Pohl var själv ungdomsledare, 

gick själv på samma skola som Micke, var duktig i idrott och tog examen samma år som 

Micke i boken. På sin hemsida säger Pohl att han skriver utifrån sina egna erfarenheter och att 

Micke delvis är han själv.
34

 

Varför fortsätter mobbningen av Anders när han kommer till sommarlägret? ”Den som 

kommer för sent måste klara alla blickar, ta sig igenom alla osynliga test, vara ett lejon”.
35

 

Anders Roos är inget lejon, han är liten, tunn och rädd. En kille som fått alldeles för lite mat 

under uppväxten. Detta är ett exempel på en direkt karakterisering, där berättaren talar om hur 

personen, det vill säga Anders, är.
36

 Anders berättar för Micke om hur han har det hemma och 

hur hans far Kapten Roos brukar räkna tuggorna: ”Nu har du ätit för 8.25, har du råd med 

mera? I en bok med svarta pärmar skriver han upp de belopp han beräknar att du äter för. En 

gång ska du betala tillbaka din väldiga skuld. Du ska minsann lära dig att man ingenting har 
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till skänks här i världen.”
37

 Kapten Roos är inte snäll mot vare sig Anders eller Astrid som är 

Anders mamma. Han slår sin fru och hon måste lyda hans minsta vink. Han trakasserar sin 

son och vad Anders än gör så är det aldrig bra, varken hemma eller i skolan. Anders pratar vid 

ett tillfälle med Micke, sommarhemmets idrottsledare om hur jobbig hans livssituation är: 

Du anar inte hur jävligt det är! säger du, och jag mumlar att nog har jag börjat ana. Så fort han är hemma, 

farsan, så sätter han igång. Hela tiden. Varför gör du inte dina läxor? säger han. Men om jag sitter med dom, 

då ska jag inte försöka låtsas studera, jag har inte tillräckligt mycket hjärna för att läsa. Sitt inte och flina! 

säger han när jag försöker hålla smajlet. För om jag gråter så blir han fly förbannad. Det passar verkligen inte 

med en grabb som lipar. Fast jag räknas ju inte. Jag ska inte synas eller höras, men vill jag gå ut, så får jag inte 

göra det heller. Jag vågar aldrig somna innan han gått och lagt sig. Jag väntar och väntar och längtar så jag kan 

sticka till plugget. Och sen i plugget, ja, då orkar jag ju inte. Sitter och somnar på timmarna. Orkar inte skärpa 

mig när jag får frågan. Lärarna hatar mig och tror jag driver med dom när jag läser fel, fast jag talat om att jag 

är ordblind.
38

 

Begreppet ordblindhet kan ses som en tidsmarkör, då begreppet fanns men ingen av lärarna 

ville kännas vid det ännu. Anders säger att han är ordblind men enligt lärarna kallas det bara 

dum.  Även om kunskapen om ordblindhet eller dyslexi har funnits sedan slutet på 1800-talet, 

är det inte förrän från 1950-talet som metoder för att hjälpa människor med läs- och 

skrivsvårigheter började utvecklas. Till exempel skriver Gillberg och Ödman (1994) att 

dyslexi började uppmärksammas i Sverige på 1950-talet.
39

 När nya rön dyker upp, oavsett 

område, tar det i allmänhet tid innan det slår igenom som vedertagna fakta. Alltså bör vi 

kunna anta att rönen som tas upp i miljön från boken Vi kallar honom Anna inte helt slagit 

igenom ännu. Även lärarna på Anders skola är eniga om att Anders själv är orsaken till 

problemen i skolan. De gillar honom inte och kallar honom för odåga, pajas och plågoris och 

den allmänna uppfattningen är att han får skylla sig själv om kamraterna börjar bråka med 

honom. Lärarna i läsämnena är överens om att Anders har hamnat i läroverket av misstag, 

troligen på grund av att skolformen håller på att förändras, och att föräldrarna inte förstått att 

han borde ha en annan utbildning, om det nu finns någon som skulle passa; ”Roos själv 

skyller sina misstaganden på att han skulle vara ordblind… Ordblind utropar Cowboy utan att 

ha begärt ordet. Det heter DUM!”
40

 

På sommarlägret råder en militärisk ordning med koder för olika saker. Rummen kallas för 

luckor, där varje lucka har en luckchef och man arbetar med PA (praktiskt arbete). Det finns 
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en sjukavdelning som kallas sjukan och man kan samla pix, en slags poäng, genom att ta 

extrajobb som man sedan kan använda för att hyra pingisbord eller ta permis. Varje dag är det 

uppställning och rapportering. Alla som är på lägret har också ett öknamn. Detta pratar Heith 

om i sin bok: namngivning kan ses som karakteristik. Det används för att signalera social, 

geografisk och historisk miljö.
41

 Sommarlägret är ett typiskt exempel på en speciell social 

miljö där de inte kallar varandra för deras riktiga namn, utan alla ges ett öknamn. ”Jag tycker 

Anna är ett bra namn pån! säger Tuvan sakta. Visst! ropar Musen. Han ser ju ut som en tjej.”
42

 

”Hon går som en tjej också, instämmer Musen. Kolla höfterna! Tuvan visslar. Man blir ju för 

fan kåt när Anna kommer vickande.”
43

 När Anders pappa och mamma kommer för att besöka 

honom på lägret säger Anders pappa: ”Anna låter bättre än mycket annat, avbryter kaptenen. 

Och han är ju inte mycket till karl, så det har väl sina skäl. Anna! Haha!.”
44

 Alla dessa 

uttalanden av kamraterna och hur kaptenen skrattar åt sin son, tyder på att kamraterna och 

fadern vill kontrollera och visa sin makt. Konsekvensen av kamraternas och pappans beteende 

är att Anders inte känner sig älskad och respekterad, vilket påverkar Anders personlighet och 

kan kopplas till den biologiska modellen enligt forskningen där orsakerna återfinns hos offret. 

Kamraternas och pappans beteende kan förklaras med den psykoanalytiska modellen där 

aggressivitet kan antas ha sitt ursprung i en auktoritär och kärleksfattig uppväxtmiljö. 

Även hur kamraterna talar om och till Anders visar på bristande respekt gentemot Anders som 

person. Pohl har här använt kaptenen för att få in sitt budskap i texten som är att barn skulle 

veta sin plats och man sade inte emot sina föräldrar. Fadern var oftast på den här tiden den 

som bestämde i familjen, och mansbilden var att en man skulle vara tuff och stark, inte vek. 

Detta beteende uppvisar även kamraterna då de starka och tuffa får övertaget. Pohls 

karaktärers beteenden motsvarar vad som i forskningen går in under den biologiska modellen. 

Anne Heith skriver i sin bok om begreppet hegemonisk maskulinitet som betyder att män är 

överordnade kvinnor.
45

 I forskningsöversikten Skolan- en arena för mobbning, pratar 

forskarna om problematiska hemförhållanden som man kan se hos mobboffer.
46

 Anders är 

definitivt ett sådant offer där faderns uppfostran handlar om tvång, sarkasm och hård 

disciplin. Heith skriver också om sociala normer i litteraturen ”uppfostran, utbildning, 

bemötande och representation i olika medier, bidrar till att skapa föreställningar om hur 
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flickor respektive pojkar ska vara för att passa in i samhället.”
47

 Anders är också ett klassiskt 

exempel på ett passivt mobboffer. Han är osäker, fysiskt svagare och känner sig misslyckad i 

skolan. Hos författarna av forskningsöversikten pratas det också om två sorters mobbning, 

direkt och indirekt mobbning, eller direkt och indirekt aggression som den benämns i 

litteraturen. I Vi kallar honom Anna handlar det definitivt om direkt aggression med fysiskt 

våld och det är något som enligt författarna mest utförs av pojkar. Det förekommer också 

grupptryck och den som råkat ut för något tar genast igen det på någon svagare.” Det är 

egendomligt roligt att driva fram tårarna hos andra, när ens egna har torkat.” 
48

 

Chefen på sommarlägret vill inte riktigt inse att Anders är mobbad och hänvisar till något som 

han kallar för problematik. Han menar att det har forskats en del kring problemet och att det 

skulle vara hackkycklingen själv som provocerar fram översitteriet i en annars normalt stabil 

klass eller grupp.
49

 Detta pratar professorn och psykologen Olweus också om då han anser att 

mobboffrets personlighet kan utgöra stimuli för mobbaren som utlöser dennes aggressivitet.
50

  

Tuvan är en stor och stark kille och den som mest ogillar Anders, men de andra hänger på. 

Men Tuvan har ögonen på sig från Bigg, en av ledarna på lägret som ogillar Tuvan starkt och 

den enda som Tuvan lyder och är rädd för. Det stryk han får av Bigg tar Tuvan sedan ut på 

andra. Bigg använder våld mot Tuvan och menar att det är det enda språk som Tuvan förstår. 

Chefen på lägret håller inte med och menar att det enda Bigg lär honom är att den som är 

starkast har rätt och att våld bör kuvas med kärlek istället.
51

 Både Bigg och Tuvan är tydliga 

exempel på den typiske mobbaren och den hackordning som nämns i forskningen. De har 

båda starkt behov av makt och dominans och ser våld som enda lösningen för lydnad.  

I forskningsöversikten Skolan – en arena för mobbning, tar författarna upp resultat från 

studier i USA där lärarna inte ingriper i mobbningen eftersom de är rädda för att skolan ska få 

dåligt rykte.
52

 Samma beteende ses i Pohls bok, där mobbningen av Anders fortsätter när han 

kommer tillbaka till pojkskolan efter sommaren. Lärarna menar att pojkar är pojkar och att de 

förväntas bråka en del. Även rektorn vägrar erkänna att det skulle förekomma olämpliga saker 

på hans fina skola och låter därför saken passera.
53

 Detta är ett typiskt beteende enligt tidigare 
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nämnd amerikansk forskning: vill man inte se, så behöver man inte märka något av vad som 

sker. Även om det nu är så att Vi kallar honom Anna inte är en faktisk händelse så kan man 

kanske anta att författaren har lagt ner omsorg om att försöka beskriva en autentisk miljö så 

som det faktiskt var. Detta kan kopplas till forskningen där det var först på 60-talet som 

vuxenvärlden fick insikt i vad som kunde pågå i en vanlig klass genom läkaren Peter-Paul 

Heinemanns artikelserie som presenterades i Dagens Nyheter.
54

   

Micke, sommarhemmets ledare, men också elev på skolan i staden där Anders går bestämmer 

sig till slut för att göra en anmälan om att pennalism förekommer i klassen. Han blir kallad till 

ett elevvårdsmöte men blir ifrågasatt. ”Paus en stund, när min röst har tystnat. Vad har jag 

sagt? Det gör detsamma – inget har ändå hörts, det ska jag strax bli varse […]. I Rektors fina 

skola förekommer inte pennalism.”
55

 Detta är Mickes tankar som från författarens sida är 

menade att härröra från författarens egna erfarenheter av skolan. Läroverken är under 

förändring och en av magistrarna i romanen är emot att skolan ska ändras och att både flickor 

och pojkar ska gå på samma skola.
56

 I Pohls författarskap kommer han i senare romaner att 

flytta handlingen ytterligare framåt där skolan gör upp med sitt förflutna. Detta är ett typiskt 

tecken på intertextualitet i Pohls författarskap.
57

 

Motivet att mobba Anders fortsätter på grund av Anders osäkra beteende och det utlöser 

mobbarnas aggression. I forskningen talas det just om detta med offrets osäkerhet som utlöser 

aggressionen hos de som mobbar, offret ber helt enkelt om det.
58

 I en sekvens i boken 

kommer chefen in på treans rum där några av grabbarna håller på att våldta Anders: ”Vad har 

Anna gjort er? Inget svar. Det är logiskt, Anna har ingenting gjort.”
59

 Allt som hänt Anders 

och hans insikt om att det aldrig kommer att sluta, gör att han till slut inte orkar mer utan tar 

sitt liv. Detta kan kopplas till forskningsöversikten av Erikssons med flera, där forskarna 

pratar om konsekvenserna av direkt och indirekt mobbning som kan sluta med självmord.
60

 

Micke mår väldigt dåligt efter Anders död och grämer sig för att han inte förstod, eller ville 

förstå fullt ut när Anders bad om hjälp. Snart kommer sommaren igen och sommarhemmet 

drar igång. Bigg pratar med Micke om hur han vill hämnas på dem som ska dit för att få dem 
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att förstå vad de gjort, men Micke hejdar honom och säger:” Låt dem vara! […] ont föder mer 

ondska. Världen ska aldrig bli bättre!”
61

 Budskapet som Pohl vill få fram tolkar jag som att 

ger man igen så slutar det aldrig.  

 

4.2 Gilla Hata Horan 

  
Boken har kommit till genom ett samarbete mellan Johanna Nilsson, Pocketförlaget och 

Friends.  

Gloria och Jonna är bästisar. De är 15 år, inte direkt populära men inte heller mobbade, till en 

början i alla fall. Gloria har en egen blogg där hon skriver om kläder, smink och 

skådespelardrömmar. På skolan finns en massa oskrivna lagar om hur man ska bete sig för att 

få vara med eller räknas. Robin är skolans snyggaste och coolaste kille, den som alla vill vara 

med. På en luciafest får Gloria och Jonna dansa med honom, men han utnyttjar dem bara och 

snart börjar det florera elaka rykten på Glorias blogg, samt på Facebook där en hata- horan-

grupp bildas. Jonna bestämmer sig för att hämnas, för på nätet kan vad som helst hända. Vem 

är mobbad nu då? 

Gilla Hata Horan är en bok som tar upp hur snabbt ett rykte kan starta och spridas och om hur 

den som mobbar lätt kan bli offer och tvärtom. Perspektivet växlar mellan Jonna, Gloria och 

Robin. Läsaren får följa deras tankar och problem. Berättare och fokalisator växlar med vems 

perspektiv läsaren får följa. Författaren Johanna Nilsson skriver även hon delvis 

självbiografiskt då hon har erfarenheter av mobbning. Hennes debutroman Hon går genom 

tavlan, ut ur bilden handlar också den om mobbning. 

Jonna, Gloria och Robin är exempel på direkt karakterisering, där läsaren får veta att Jonna är 

spinkig, med mörk tanig hästsvans och gråblå daskiga ögon. Gloria däremot är vacker med 

magiska ögon, kurvig och med ett sprakande ljust hår. Robin glänser i idrott, är duktig i musik 

och är skitsnygg. Övriga karaktärer i boken beskrivs indirekt, där läsaren själv får bilda sig en 

uppfattning om hur de är som personer.
62

 Gloria kommer ny till klassen och Jonna får nu en 

kompis eftersom alla grupper har fullt medlemsantal och de blir båda ”över”. Att vara över 

innebär att man är som en skugga eller i värsta fall; blir utsedd till hackkyckling. Precis som 
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de ”skuggor” som stryker längs väggarna och hoppas på att ingen ska lägga märke till dem 

och utse dem till terminens hackkyckling.”
63

 

Utses man till hackkyckling kan man bli knuffad när som helst, vara tvungen att betala för att 

inte få stryk, man får sitta ensam i matsalen eller bli toalettdoppad. I antologin Utstött tar 

författaren upp just det. Om alla roller i en grupp är upptagna finns endast den som 

hackkyckling kvar och att det kan förklaras genom den socialpsykologiska 

förklaringsmodellen.
64

 

Robin är en tuff och cool kille som alla vill vara vän med, eller om man är tjej, bli ihop med. 

Precis som alla tjejer på skolan så tycker Gloria att Robin är snygg. Hon skickar en 

vänförfrågan på Facebook till honom. Robins svar till Gloria är att om hon vill bli vän med 

honom och få högre status så måste hon skicka vågade bilder på sig själv som han lovar är 

bara för honom.  

 Jag skickade en vänförfrågan till honom och trodde förstås att han inte ens skulle svara, men det gjorde han.      

Han ville att jag skulle skicka över några bilder på mig själv och det gjorde jag och då fick jag bli hans vän.  

– Vadå för bilder? Du har väl inte klätt av dig naken eller något sådant! 

Hon svarar inte. Det är ett svar. 

– Helt naken? 

– Nej, bara på överkroppen. Det är väl inte så märkvärdigt, och han lovade att inte visa för någon annan. 

– Och det tror du på? 

– Ja, för … Ja! Och förresten så är det inte bara jag som skickat bilder mot att man får bli hans vän, jag känner 

till flera stycken bara i vår klass. 
65

 

Robin utnyttjar sin ställning som skolans populäraste kille och gör lite som han vill. Ingen törs 

säga emot. För om man gör det kan man riskera sin ställning i gruppen och eventuellt bli 

utesluten. Enochson menar i antologin Utstött att en person kan vinna status genom att lägga 

ut bilder på sig själv, och det är precis det som Gloria försöker göra.
66

 

Utanför skolan är Robin en helt annan person. Hans föräldrar är djupt religiösa och tvingar 

honom att gå i kyrkan varje söndag samt bära propra kläder. Jonna råkar se honom en söndag 

precis just som han och hans föräldrar kommer ut från gudstjänsten. ”Jag hajade till, för han 

var som en annan då. Det var inte bara de propra kläderna och den välkammade snedbenan 
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som gjorde det, nej det var blicken också, och hur han rörde sig. Som om han bytt skinn.”
67 

”Mina föräldrar tror att jag är en from liten gosse som vill bli pastor när jag blir stor. För det 

första så är jag inte from. För det andra så är jag inte liten. För det tredje så är jag ingen 

puttenuttig gosse som tanterna kan nypa i kinderna hur som helst och sedan tvångsmata med 

hårda engelska fruktkarameller. För det fjärde så vill jag inte bli pastor. Jag tror nämligen inte 

på Gud […].”
68

 

Hemma blir Robin tvingad att göra saker som han inte vill och ingen i skolan vet hur han har 

det hemma. Sin frustration lever han ut på skolan. Författaren vill här visa den inre 

maktkampen som Robin utkämpar med sig själv. Att vara en snäll pojke eller den tuffa 

grabben som kamraterna ser. ”Det var morfar, säger Robin med trött röst […]. Han var ett 

jävla monster.”
69

 Robins frustration kan förklaras genom den psykoanalytiska 

förklaringsmodellen som innebär att en persons beteende härrör från barndomen eller 

uppväxtmiljön och för att hantera sin frustration över sin situation dominerar de andra. 

På luciafesten tycker Jonna att Robin går för långt då han tafsar på henne. Gloria tycker att 

hon kan dra om hon inte gillar det. Det skrattas bakom Jonnas rygg när hon går och hon kallas 

för överkänslig. Även här kan man hänvisa till vad Heith skriver om hur pojkar och flickor 

ska vara, eller är för att passa in.
70

 

   ”- Han tafsar. 

   – Det gör alla killar. De är sådana. Man får stå ut. 

   – Jag vill inte. 

   – Men stick då!”
71

 

Gloria blir efter att Jonna gått utnyttjad av Robin som tvingar henne till oralsex. Det dröjer 

inte länge efter luciafesten innan de första elaka kommentarerna kommer ut på Glorias blogg. 

va bananen god? 

/bosse banan 

SUUUUG! ! !
72

 

På Glorias skåp i skolan har någon klottrat ”Horan sög bra”. Många elever står och tittar på 

skåpet, en del ledsna, andra fnissar. En lärare som går förbi ser vad som står på skåpet men 
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väljer att gå vidare utan att göra något. Här är ett typiskt exempel från forskningen från USA 

där lärarna inte vill bli inblandade och väljer att inte se.  

Robin lägger sedan ut bilder på Facebook från luciafesten där Gloria suger av Robin i utbyte 

mot att han inte ska lägga ut hennes nakenbilder, men Robin tänker inte alls på hur illa han 

behandlar henne. Han har bara roat sig, tycker han, och anser att Gloria förtjänat att bli 

behandlad som hon blev.  

   ”Nej, jag skulle behålla dem för mig själv – jag looovar! Och hon gick på det, den jävla pantade fettobruden! 

   [...] Jag vet att hon gillade det, gillade att ha publik också. Molle filmade med mobilen. Snart ligger 

   mästerverket ute på Youtube och Facebook. […] Tjejer gnäller ju så hemskt efteråt. Snackar om övergrepp o 

   annat, fast det var de som ville mest. Som Gloria. Hon nästan tjatade ju. Snälla, lägg inte ut bilderna. Snälla, 

   Robin. Snälla! Fast i själva verket sa hon: Snälla, lägg ut bilderna.[…] Hon ville ju bli skådis, det sa hon när vi 

   satt i soffan och hånglade…”
73

 

I skolan sprider sig bilderna som en löpeld. De flesta lärare har antagligen också sett dem, 

men väljer att vara tysta. De vill inte bli surkärringen eller surgubben som stöter sig med 

eleverna utan hoppas att någon annan ska ta tag i det. ”Typ rektorn. Rektorn i sin tur hoppas 

på skolkuratorn. Som hoppas på skolsyster. Som hoppas på vaktis. Som hoppas på lärarna.”  

Jag vill med detta citat visa hur ledningen, lärarnas och övrig personals agerande kan förklaras 

utifrån den gruppsykologiska förklaringsmodellen. Ett otydligt ledarskap kan utlösa oro och 

aggression bland eleverna när de inte har en vuxen förebild som leder. 

Då Robin startar en Hata-horan-grupp på Facebook bestämmer sig Jonna för att hämnas och 

börjar trakassera Robin med anonyma sms och bildar en Hata-horan-grupp 2. Där lägger hon 

ut bilder på Robins stjärtglipa och får genast många likes. Detta är ett exempel på en indirekt 

aggression som oftast utförs av flickor.  

   ”Vad stirrar Jerka på? Jag står och torkar mig efter duschen och han glor som om han aldrig sett mig förut […]. 

   – Vad? säger jag när han inte slutar stirra. Han flinar konstigt och vänder bort blicken. Viskar något till Anton,  

   som skrattar […]. De vinkar till sig Erik”.
74

  

Robins mobil piper och visar foton på Robins stjärtglipa med en stor röd finne på ena skinkan. 

Robin vågar knappt se sig omkring då hans stalker måste varit här alldeles nyss och inifrån 

omklädningsrummet hörs grabbarna skratta högljutt.
75
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Robin blir nu kallad bög och får tillbaka med klotter på sitt eget skåp och kompisarna börjar 

svika för att sedan sluta umgås helt. Robin börjar förstå vad han gjort mot Gloria och börjar få 

dåligt samvete. ”Jag menade ju inte att hon skulle bli ledsen och så, jag trodde bara att hon 

ville ha lite kul och…”
76

 Robin får nu känna på hur det känns att vara mobbad. Han får sitta 

ensam i matsalen och ”kompisarna” råkar spilla mjölk på honom. Han får stryk, blir 

pissdoppad och spottad på. Han får självmordstankar och vill inte leva; ”[…] fryser, skakar, 

gråter, drar ihop mig, blir en klump, en äcklig stinkande klump som får skylla sig själv, som 

lika gärna kan spola ner sig i toaletten för gott och aldrig mer…”
77

 Författaren vill, får vi anta, 

med dessa ord visa att även den stökigaste eleven är ganska liten när han inte har kompisarna 

bakom sig längre. 

Gloria blir poppis, men börjar avsky sig själv. Hon kan inte stoppa hur hon blivit för då är hon 

ingen igen. ”Ser mig själv i spegeln. Har ingen aning om vem jag är.”
78

 Författaren vill här 

visa att, även om man vet att man gör fel som mobbar andra så är det svårt att sluta då man 

väl börjat, eftersom man får en viss identitet som måste upprätthållas. 

Efter att rektorn Ingrid Bäck samlat alla elever i aulan för att prata om mobbningen på nätet 

som de upptäckt spårar det ur totalt och eleverna börjar kasta saker och slåss.” Vaktis har 

hoppat upp på podiet och skriker åt alla att lugna ner sig. Han bemöts av ett suddgummiregn. 

[…] Ser samtidigt Ingrid Bäck falla och bli liggande på golvet medan folk hoppar eller kliver 

över henne, till och med kliver på henne.”
79

 Någon vecka senare utbryter ett nytt tumult ut på 

skolan där eleverna tar över skolan och sätter eld på den. ”Olika gäng springer fram och 

tillbaka genom korridoren och river ner allt som går att riva ner. Blomkrukor. Anslagstavlor. 

Gardiner. Taklampor. Människor. Slagsmål startas på olika håll och det verkar brinna på 

riktigt någonstans, rök fyller en hel korridor.”
80

 Det här är ett typexempel på en organisation 

som tappat kontrollen där ledarskapet på skolan inte fungerar som det borde och att man inte 

tagit hjälp av till exempel polis för att få ordning. Gruppen, alltså eleverna, visar sitt missnöje 

genom att ta över och förstöra då det inte finns en tydlig struktur och ordning. Författarens 

förmodade avsikt är att använda en viss stil för att skapa en stämning av miljön i skolan.
81
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Boken Gilla Hata Horan är enligt författaren en bok som väcker många känslor och tankar 

och författaren vill att läsaren ska bli berörd, upprörd samt bli inspirerad till att våga stå upp 

mot mobbning. Var det sker har ingen betydelse, bara du vågar, för det kan förändra en annan 

människas liv.
82

 Genom att författaren låter perspektivet vandra mellan karaktärerna får 

läsaren en insikt i mobbningen ur allas perspektiv: offer blir förövare och tvärtom. 

5. Texterna jämförs 
 

Både Pohl och Nilsson har egna erfarenheter av mobbning, Pohls böcker är dessutom, enligt 

författaren själv, delvis självbiografiska. Nilssons debutroman är även den delvis 

självbiografisk. 

En självbiografi är per definition en persons skildring av det egna livet. En förskjutning bort från 

självbiografins anspråk på att återge fakta och vara sann sker då en text som innehåller självbiografiskt stoff 

publiceras som en roman. 
83

  

Pohl själv medger på sin hemsida att romanens Micke delvis är han själv.
84

  Han gick själv på 

Södra latin, var ungdomsledare och tog examen samma år som Micke i boken. Nilssons 

debutroman Hon går genom tavlan, ut ur bilden är delvis självbiografisk, och handlar om 

mobbning och ensamhet.
85

  Mobbning är ett ständigt återkommande tema hos författarna. 

Heith beskriver begreppet biografisk forskning som ett fokus på författaren, i ett försök att 

komma åt textens mening genom att förstå vad författaren vill säga med sin text.
86

  Man 

skulle här kunna anta att de skriver med ett revanschistiskt eller med ett samhällsförbättrande 

motiv. Deras beskrivningar är delvis universella, delvis ett resultat av tidsskillnaden. Eftersom 

båda författarna i sitt författarskap ständigt återkommer till mobbningen som tema, finns det 

naturligtvis en intertextuell koppling mellan respektive författares verk. Likaså finns det 

intertextualitet mellan de fortsatta romaner som Pohl skriver om skolan Södra Latin. Heith 

talar i sin bok om att när en författare använder en tidigare text som hon eller han diktar 

vidare på, kan likheter och skillnader mellan den tidigare texten och den nya bero på att 
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författaren medvetet försöker föra fram ett budskap.
87

 Heith skriver också om begreppet 

intertextualitet som en relation mellan text, samhälle och ideologi.
88

   

Det finns många likheter respektive olikheter mellan texterna. Den största likheten är 

beskrivningen av att den som kommer sent in i en grupp blir utanför eftersom rollerna inom 

gruppen redan är tillsatta. I Vi kallar honom Anna kommer Anders en vecka senare till kollot 

än de övriga och i Gilla Hata Horan kommer Gloria in i klassen senare då hon flyttat till ny 

skola. Jonna var sedan tidigare redan ensam då hon blivit över efter att gruppen hade fullt 

medlemsantal. Ett annat exempel är beskrivningen av ledarskapet. I Pohls roman är 

visserligen lärarna och rektorn auktoritära men de vägrar se att Anders mobbas, skyller på 

Anders personlighet och låter det vara. På Jonnas och Glorias skola ser lärarna visserligen 

mobbningen men vågar inte riktigt lägga sig i. Resultatet blir ett dåligt ledarskap. En annan 

likhet är att de klassiska mobbningsmetoderna som beskrivs är likadana oavsett om det hände 

för 60 år sedan eller i nutid. I båda romanerna kan man hänvisa till den psykoanalytiska 

modellen, där problemen härrör från barndomen och uppväxtmiljön, som är fallet för både 

Anders och Robin. 

Olikheterna är bland annat att beskrivningarna utspelar sig i olika tider. I Pohls bok var det en 

tid då mobbning inte togs på allvar och fanns därför inte som definition. Svaga elever hade 

inte i skolan att göra. Det fanns inget som hette ordblindhet utan det kallades att man var dum. 

Var man avvikande fick man skylla sig själv om det blev bråk med kamraterna. Det fanns 

pojk- och flickskolor och pojkarna förväntades vara bråkiga, och flickor tysta och snälla. I 

Nilssons bok är det en tid då skolor arbetar med förebyggande åtgärder mot mobbning, och 

lärarna ska arbeta individualiserat. En annan olikhet är nätmobbningen. Den fanns inte i den 

tid som Pohls roman utspelar sig i. Då mobbades man under skoltid och kanske på vägen dit 

eller hem, inte hela dygnet som kan bli fallet när mobbningen utspelas på nätet. När 

mobbningen skedde med de klassiska metoderna så visste man vem som låg bakom 

mobbningen, inte som i dagens samhälle när någon blir mobbad via nätet. Då kan mobbaren 

vara anonym om den vill. Mobbningen kan därför beskrivas som att den har blivit fegare, 

även om samma typ av våld förekommer i båda tiderna. 

Utvecklingen av motiven i de två romanerna i förhållande till forskningen är också olika. I 

Gilla Hata Horan växlar rollerna: den mobbade blir mobbare. Perspektivet i vem som berättar 
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växlar i Nilssons bok och det påverkar då också mobbningen, då den ses från respektive 

subjekts synvinkel och de agerar genom att genomföra hämndattacker för att flytta 

mobbningen från sig själva. Mobbare blir offer och tvärtom. Genom att flytta perspektivet 

mellan personerna i romanen låter Nilsson läsaren uppleva båda sidorna av mobbningen på ett 

intressant sätt. Det ger också möjligheter att ”känna” mobbarens motiv.  I Pohls bok är det 

Micke som berättar och det är genom hans perspektiv som läsaren får ta del av mobbningen, 

han är inte en del av den. I takt med att motivet utvecklar sig får man följa Mickes förändring 

i tanke och handling. I sin roll som ledare är han tvingad att bry sig och tycka om Anna även 

om han innerst inne tycker illa om Annas sätt. Kanske hade Micke agerat på samma sätt som 

de andra ungdomarna om han inte haft sitt ledaransvar? Inom litteraturforskningen används 

begreppet motiv ”för att beteckna ett mönster, en handling eller ett ämne […] som kan kännas 

igen från ett textställe till ett annat.”
89

  Motiven i både Nilssons och Pohls romaner utvecklas 

tydligt i en riktning som har stöd av forskningen kring olika mobbningssituationer.
90

 Robin, 

Jonna och Gloria förstår vad de är eller har varit, får dåligt samvete och försöker hjälpa. 

Kanske vill Nilsson att personernas samvetskval ska framgå tydligt eftersom boken är ett 

samarbete med Friends, alltså ett pedagogiskt knep? I Vi kallar honom Anna existerar ingen 

ånger hos förövarna. De förändras inte. Detta är något som författaren väljer att göra, kanske 

på grund av att han vill att vissa av karaktärerna och situationerna ska vara typiska och 

realistiska. Karaktärerna och situationerna i Nilssons roman skulle till viss del kunna 

beskrivas som stereotypiska, det vill säga mer typiska än nödvändigtvis realistiska. Är 

författarnas syfte med texterna så starkt att de medvetet valt att jobba stereotypiskt? Vissa av 

karaktärerna i romanerna förändras allt eftersom. Micke, som faktiskt försöker göra något, 

och som sedan efter att Anna begått självmord, har dåligt samvete, mår dåligt över att han 

svek Anna och tycker att han borde gjort mer. Robin förändras då han börjar få dåligt samvete 

över det han gjort mot Gloria, och genom att han själv blir ett offer för mobbningen. Glorias 

förändring inträffar då hon hämnas och blir poppis. Då blir hon precis lika elak som Robin var 

förut, för att sedan få dåligt samvete och inse vad hon blivit. Jonna förändras även hon genom 

sitt hämndbegär för att sedan få dåligt samvete och börja hjälpa Robin.  
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6. Konklusion 

 

Min avsikt med uppsatsen var att undersöka två ungdomsromaner om mobbning från olika 

tidsepoker för att se vad som förenar och vad som skiljer dem åt, men också att visa hur man 

kan använda materialet om boken Gilla Hata Horan i litteraturundervisningen i skolan. Här 

har vi två författare som genom sitt författarskap vill bidra till ökad kunskap kring mobbning 

och utanförskap.  

Det finns många likheter respektive olikheter mellan texterna. Situationerna och motiven i 

texterna utvecklas på ett sätt som lätt kan kopplas till forskningen. Den klassiska mobbningen 

lever kvar än idag men nätmobbning har tillkommit som gör tillvaron otrygg dygnet runt för 

dagens ungdomar: de är ständigt uppkopplade och vet inte vem som kränker då man oftast är 

anonym på nätet.  

Lärarna på Pohls tid ville inte erkänna att mobbning existerade utan hänvisade till att 

problemet låg hos den mobbade och dennes personlighet: man fick skylla sig själv om det 

blev problem med kamraterna. Det sågs som en skam om något sådant som kamratplågeri 

skulle finnas på rektorns fina skola och bortsågs därför ifrån. Idag, där Nilssons roman 

utspelar sig, arbetar varje skola aktivt mot mobbning med likabehandlingsplaner och åtgärder 

mot kränkningar och mobbning. Mer eller mindre framgångsrikt på olika skolor men det görs 

ändå någonting. Dessa skillnader i omvärlden är de som tydligast skiljer texterna åt. Därför 

torde också Nilssons roman fungera bäst som diskussionsunderlag för att motverka mobbning. 

Texterna innehåller många situationer som lätt kan härledas till forskningen då karaktärerna 

ständigt visar beteenden som forskarna har skrivit om. Anna är ett typiskt passivt mobboffer 

där både lärare, ledning och Annas pappa är överens om att problemet ligger hos Anna själv. 

Det är genom sitt sätt att vara som Anna provocerar fram bråk. När Anna kommer till 

sommarlägret är alla roller upptagna så rollen som hackkyckling återstår. Detsamma gäller för 

Jonna och Gloria. Annas problematiska hemförhållanden påverkar Annas personlighet. 

Tuvan, Annas pappa, och Robin är typiska exempel på provocerande personligheter. De är 

starka personer som har hög rang och de är duktiga på sitt maktutövande. Min tolkning av vad 

forskningen kommit fram till är att mobbningssituationer är väldigt typiska: de följer vissa 

mönster. Båda författarna har typiska mobbningssituationer i sina romaner; med exempelvis 

utfrysning, kränkande ord, slag och sparkar. Även karaktärerna är till viss del typiska med 

starka och tuffa personligheter gentemot svaga och avvikande. 
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Mobbningen påverkas inte av att det är Mickes perspektiv läsaren får följa. Mobbningen av 

Anna är densamma eftersom det inte är Micke som är förövaren, han skildrar bara vad som 

hände och han försöker underlätta för Anna genom att finnas där för honom när det är som 

värst. I Gilla Hata Horan är det annorlunda. Alla tre är mobbare respektive mobboffer. 

Nilsson låter perspektivet växla och mobbningen skildras utifrån både mobbares och 

mobboffers synvinkel, vilket gör det intressant för läsaren eftersom mobbare blir mobboffer 

och tvärtom. Läsarens sympatier för karaktärerna kan då växla från att tycka synd om den 

som mobbas till att känna antipati när denne går över till att mobba istället. Min slutsats är att 

mobbning har funnits i alla tider: det är en tidsobunden mellanmänsklig företeelse. De 

klassiska metoderna finns kvar och nya tillkommer genom ny teknologi som gör att 

mobbningen tar sig nya uttryck. Sedan det blev accepterat att behandla ämnet i litteraturen 

kommer det alltid att finnas författare som vill skriva om det då det ständigt är aktuellt och 

behöver berättas om. 

 

7. Förslag på pedagogiskt upplägg 
 

Den här uppsatsen är främst litteraturvetenskaplig, men ett viktigt mål har varit att resultatet 

ska kunna användas pedagogiskt, dels i litteraturhänseende, men också för att bidra till ökad 

kunskap kring mobbning. Speciellt romanen Gilla Hata Horan skulle kunna utgöra ett 

utmärkt diskussionsunderlag, dels på grund av att perspektivet växlar mellan mobbarens och 

den mobbades dels på grund av att den utspelar sig i en nutida miljö som eleverna kan känna 

igen sig i. Eftersom det är en hypotetisk undervisningssituation så ger den möjlighet att sätta 

ihop lektionerna så det passar mitt mål med undervisningen på bästa sätt. Målet med 

undervisningen är att låta eleverna läsa boken Gilla Hata Horan för att sedan diskutera den. 

Rent pedagogiskt tror jag att upplägget kommer att intressera dem och ge dem verktyg för hur 

man ska agera om det skulle hända dem eller någon de känner. Lektionsupplägget passar bra 

för högstadieelever och eventuellt för gymnasiet. Jag väljer att kommentera 

lektionsplaneringen i den ordning som den förekommer i bilagan. 
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Lektion 1: 

Läraren börjar med att introducera boken samt läsa några sidor. Eleverna får var sitt exemplar 

och får läsa resten av lektionen. De får sedan ta hem och fortsätta läsa. Låt oss säga att de har 

två veckor på sig att läsa klart boken eftersom alla läser olika fort. 

Lektion 2: 

Eleverna delas in i grupper om 3-4 elever och de utrustas med papper och pennor, alternativt 

dator för att skriva ner svaren på frågorna som de fått och som sedan lämnas in gruppvis. 

Frågorna ska diskuteras i gruppen innan svaren skrivs ner. 

Lektion 3: 

Klassen delas in i tre grupper och de ska arbeta med bokens övriga personer som nämns. Låt 

dem diskutera vilka roller de har och hur skulle de kunna påverka handlingen i boken. Denna 

övning är till för att få igång elevernas tankeprocess om hur det som hände kunde ha 

undvikits. 

Lektion 4: 

Eleverna delas in i grupper om cirka 5 personer som ska ge tips på vad man kan göra om man 

blir utsatt för kränkningar på nätet och vem man ska vända sig till. Den här övningen är bra då 

en del ungdomar kanske inte vet vad de ska göra och kan då få hjälp av dem som vet. 
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Bilaga 1 

 

Den tänkta lektionsplaneringen 
 

Lektionsplaneringen är hypotetisk med tre svenskalektioner per vecka och eftersom det är en 

hypotetisk situation så har det gett mig utrymme att planera in lektionspassen så det passar 

mitt mål med undervisningen. På Friends hemsida finns en lärarplanering till boken Gilla 

Hata Horan. Upplägget känns bra och ligger till grund för mitt eget anpassade upplägg. 

Lektion 1: 

Introduktion och läsning av en del av boken. Fortsatt läsning resten av lektionen av eleverna. 

Hemläsning. 

Lektion 2: 

Frågor till boken som besvaras gruppvis.  

Jonna: 

Varför startar Jonna ”Hata horan 2”? Varför tror ni att hon senare i boken blir kompis med 

Robin? Varför valde Jonna att förlåta Robin? Vad menar Jonna med att makten äter upp 

Gloria? Om ni var Jonna, hur skulle ni reagera? Finns det andra sätt att stoppa nätmobbning 

och rykten än den väg Jonna väljer? 

Robin: 

Vad händer på luciafesten? Verkar Robin vara stolt över det han gjort mot Gloria? Hur 

påverkas Robin av ryktena som sprids om honom? Om det hade hänt någon du kände eller dig 

själv, vad hade du gjort då? Är Robin offer eller förövare? Vad händer med Robin i slutet? 

Gloria: 

Hur förändras Gloria av våldtäkten samt den efterföljande nätmobbningen? Gloria skär sig, 

varför gör hon det? Är Gloria offer eller förövare? Varför tror ni att hon ger sig på Robin, t.ex. 

på toaletten? 

Lektion 3: 

Klassen delas in i tre grupper och de ska arbeta med bokens övriga personer som nämns. Låt 

dem diskutera vilka roller de har och hur de skulle kunna påverka handlingen i boken. Hur 
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kan de som finns runtomkring påverka det som händer i boken? Hur stor roll spelar dessa 

personers agerande för handlingen? Hur kan de som står bredvid (åskådarna) stoppa elaka 

rykten och nätmobbning, t.ex. på Facebook? Vad kunde de i klassen ha gjort? Vad kunde de 

vuxna på skolan ha gjort? Vad kunde Jonnas, Robins och Glorias föräldrar ha gjort för att 

upptäcka vad som pågick? 

Lektion 4: 

Eleverna delas in i grupper om cirka 5 personer som ska ge tips på vad man kan göra om man 

blir utsatt för kränkningar på nätet och vem man ska vända sig till. Dela in klassen i ca 5-8 

grupper. Ge varje grupp papper och pennor och be dem diskutera och anteckna vad de anser 

att man bör göra om man ser eller blir utsatt för en kränkning på nätet. Be dem skriva ner allt 

de kommer på. Ge grupperna ca 10 minuter att diskutera. När de är klara får varje grupp 

presentera vad de har diskuterat. Gör en sammanställning av vad klassen kommit fram till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


