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ABSTRACT 
 
Denna litteraturstudie syftar till att undersöka mobbningens orsaker. Våra 
frågeställningar rör vilka som är involverade i mobbning och vad som karaktäriserar 
dessa samt hur man kan förklara att mobbning sker. Vi berör i denna studie både 
traditionell mobbning och internetmobbning. I vårt resultat sammanfattar vi vad ett antal 
studier på området har kommit fram till under de olika kategorierna, vad som 
karaktäriserar en mobbare, vad som kännetecknar en utsatt och vilka orsaker som finns 
till mobbning. Den övergripande teori som ligger till grund för denna text är det 
sociokulturella perspektivet, vilket utgör grunden för vår diskussion. I denna kom vi 
fram till att elever, när de blir tillfrågade, gärna förklarar mobbning utifrån individuella 
termer och att skola och samhälle därför måste arbeta för att elever ska växa upp och lära 
i en tolerant social miljö.  
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1 INTRODUKTION 
 

Januari 1995; Belfast, Irland: Maria McGovern tar en överdos narkotika efter att ha blivit 
mobbad. Hennes efterlämnade dagböcker visar vilken terror hon dagligen blivit utsatt för av 
sina skolkamrater.  
       Coloroso 2004 s. 17 

 
I dagens samhälle är mobbning ett stort och allvarligt problem (Thorberg & Knutsen, 
2010). Coloroso (2004) skriver om hur mobbning i flera fall världen över har lett till 
att barn inte sett någon annan utväg än döden och då tagit sitt liv. Det är därför 
otroligt viktigt att barn får lära sig de konsekvenser som mobbning kan ge och hur 
detta kan förstöra andra människors liv. Denna kränkande behandling är en 
medveten, avsiktlig och övervägd fientlig handling som har till avsikt att skrämma, 
hota och skada en annan människa. Om behandlingen får fortgå från att skada och 
skapa makt kommer en skräck att infinna sig hos den som blir utsatt, menar Coloroso 
(2004). Den skräck som byggs upp blir en del av målet och fokus går från att vara en 
del av vägen till målet, till att vara målet i sig.  Det är när situationen kommit såhär 
långt som mobbaren kan fortsätta utan hinder eller hämnd. Det är den här onda 
cirkeln som måste brytas för att barn runt om i världen ska känna sig trygga i skolan 
och i andra sammanhang, inga fler ska ta sitt liv för att de utsätts för mobbning 
(Coloroso, 2004).  
 
Vi har valt att skriva den här litteraturstudien då vi anser att mobbning är ett så pass 
viktigt och allvarligt problem. Ute i verksamheten har vi sett hur elever påverkas av 
mobbning och vi har sett de situationer som uppstår. Därför anser vi anser att alla 
blivande lärare måste förstå mobbning och dess konsekvenser för att kunna verka i 
skolan och då är det viktigt att förstå vad som orsakar mobbning och vad som skulle 
kunna få någon att utsätta en annan medmänniska för de upprepade trakasseringarna 
och kränkningar som är mobbning. 
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2 BAKGRUND 
 
I detta kapitel ges en överblick över mobbningsbegreppet, dess förekomst samt vad 
styrdokumenten säger i frågan. Dessutom ges en presentation av ett sociokulturellt 
perspektiv som kommer att användas som teoretisk utgångspunkt i den vidare 
studien.  
 
2.1 Begreppet mobbning 
 
Vi har valt att här beskriva vad mobbning är och hur olika författare definierar just 
begreppet mobbning. Detta för att alla som läser uppsatsen ska veta hur vi valt att se 
på mobbning och då kunna förstå vad det är vi skriver om. För att försöka få en så 
bred bild av begreppet som möjligt har vi valt källor som är olika varandra samt från 
olika tidsperioder.  
Ordstammen ”mob” kommer från engelskan och betyder att det är en stor och 
anonym grupp individer som är aktiva, men allt eftersom mobbning blivit mer 
etablerat som uttryck så innefattar dock ordet mer än denna enda betydelse.  
Mobbningbegreppet innefattar nu även situationer där det är en enskild individ som 
står för trakasserierna (Olweus, 1992). Mobbning är ett aktivt handlande som leder 
till allvarliga konsekvenser för människor och samhället (Coloroso, 2004).  Ett aktivt 
handlande kan ske verbalt, genom hot, elaka kommentarer och hån men även fysiskt 
i form av slag, sparkar och knuffar med mera. Det är även viktigt att poängtera att 
om två jämlikar grälar eller slåss så kallas det inte mobbning, mobbning sker när det 
är obalans i maktförhållandet. Den som blir utsatt har inte samma möjlighet att 
försvara sig och verkar då ganska hjälplös i sammanhanget (Olweus, 1992).  
 

En person är mobbad när han eller hon, upprepade gånger och under en viss tid, blir utsatt för
 negativa handlingar från en eller flera personer. 

      Olweus, 1992 s. 4 
 
Mobbning handlar om upprepade kränkningar och negativa handlingar mot andra 
människor (Olweus, 1992). Mobbning innebär att någon eller några medvetet eller 
omedvetet tillfogar en annan person skada eller obehag upprepade gånger 
(Skolverket, 2011). Definitionen av mobbning är inte helt oproblematisk då den 
kräver att det sker upprepade gånger och därför kommer inte den kränkning som sker 
enstaka gånger in i problematiken. Ofta används därför begreppet kränkande 
behandling istället för mobbningbegreppet, detta då kränkning kan ske vid enstaka 
tillfällen. Om kränkande behandling utgörs av en sådan handling som finns i 
diskrimineringsgrunderna är det trakassering (Skolverket, 2011).  
 
Genom att Sverige 2006 införde en lag om förbud mot diskriminering och annan 
kränkande behandling av barn och elever (Barn- och elevskyddslagen BEL, 2006) 
har nu verksamheten som omfattas av skollagen fått ett tydligt och stort ansvar kring 
mobbning i skolan. Skolor har skyldighet att bedriva arbete mot diskriminering och 
kränkande behandling, om detta inte går rätt till kan skolan få betala skadestånd 
(Skolverket, 2011).  
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2.1.1 Begreppet e-mobbning 
 
Mobbning kan ske på flera olika sorters arenor, det kan vara på jobbet, i skolan och 
även på Internet. Mobbning som sker via Internet eller mobilen kallas e-mobbning. 
Detta är inte en egen form av mobbning utan bara en annan kanal där mobbningen 
sker. Att alltid bli nådd och att inte ens hemmet blir en fristad längre brukar upplevas 
som obehagligt. E-mobbning kan vara att sprida elaka bilder, skicka hotfulla sms, 
blockera eller frysa ut personer på sociala medier samt sprida rykten (Friends.se). 
Genom denna nya kanal där mobbning kan ske kan mobbningen följa med hem och 
ger den som mobbar nya strategier och verktyg att utöva mobbningen på (Linde, 
2008). 
 
2.2 Styrdokument  
 
Sveriges skolväsen vilar på en demokratisk grund och lägger stor vikt vid att elever 
ska förankra de grundläggande demokratiska värdena samt de mänskliga 
rättigheterna.  Skolan ska främja alla elevers utveckling, alla som jobbar inom 
skolans verksamhet har skyldighet att visa hänsyn och verka för att hänsyn visas 
mellan elever och vuxna i skolans miljö. Det är även av stor vikt att eleverna lär sig 
om allas lika värde och rättigheter, ingen ska utsättas för förtryck, jämställdhet 
mellan kvinnor och män samt att kunna känna solidaritet för svaga och utsatta i 
samhället (Lgr 11). 
 
Skolan ska jobba för att alla elever utvecklas till egna individer och till en unik 
person, för att sedan kunna vara en del av samhället. Det är viktigt att elever kan 
känna sig trygga i skolan och ingen ska utsättas för diskriminering på grund av kön, 
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och 
funktionsnedsättning etc. om detta sker så ska det motverkas och tas emot med 
kunskap och diskussion. Ingen ska heller utsättas för kränkande behandling som 
individ eller i grupp, skolan ska vara en trygg och säker plats för alla elever (Lgr 11). 
 
2.3 Mobbning i Sverige 
 
Larsson (2010) menar att under 1970-talet i Sverige så blir mobbning ett socialt 
problem. Mobbning har funnits tidigare men förekomsten ökade under 70-talet då det 
byggdes större skolor som kunde främja fenomenet. Detta gjorde att mobbning 
började undersökas och siffror på hur omfattande mobbningen var kunde presenteras. 
Nu började tankar om hur detta kan förebyggas att visas upp och ansvaret låg inte 
längre hos individen utan skolan, arbetsplatsen och/eller samhället. I och med att 
mobbning uppmärksammades kan man säga att det gick från att vara ett individuellt 
problem till att vara ett socialt. Begreppet mobbning togs snabbt emot av samhället 
och debatter skapades vilket tyder på att problemområdet funnits sedan tidigare och 
redan då varit ett problem. Även idag är det stora debatter kring ämnet. När det då 
sattes ett ord på problemet och forskningen började ta fart kunde problemet 
synliggöras och ansvaret kunde tas ifrån individen och hamna på samhället och 
skolan (Larsson, 2010). 
 
 
Enligt Statistiska Centralbyrån svarar barn på frågan om någon i deras klass är 
mobbad att var fjärde barn är det. 28 % av flickorna och 22 % av pojkarna menar att 
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någon i deras klass är mobbad. Det visar sig även att elever i årskurs 4-6 och 7-9 
anser det vara vanligare med mobbning än elever på gymnasiet (Statistiska 
Centralbyrån, 2011).  
 
Skolverket (2011) har gjort en enkätundersökning hos grupper av elever vid olika 
tillfällen under ett års tid. Eleverna som deltog gick på mellanstadiet och högstadiet 
vilket gör att vissa av eleverna gick ut nian under perioden och vissa började 
mellanstadiet. I undersökningen menar man att kränkning är då handlingen sker en 
gång och mobbning då handlingarna sker vid ett flertal tillfällen. Om andelen kränkta 
och mobbade elever sammanställs så visar det sig att andelen kränkta och mobbade 
är mellan 16-19% under perioden. Andelen kränkta elever var drygt två gånger så 
stor som andelen mobbade elever (Skolverket, 2011). 
 
I nämnda undersökning har det visats att cirka 7-8 % av eleverna blev mobbade, 
dock behöver det inte vara samma elever som utsattes under perioden. Genom att 
kolla på individdata kom Skolverket (2011) fram till att 1,5 % blev mobbade under 
hela mätperioden, 5 % var inte mobbade vid början av perioden men i slutet och 5 % 
ansåg att deras situation blivit bättre och gick från att vara mobbad till att inte vara 
det. Det har även visats att andelen elever som blir mobbade på Internet är 1 % 
(Skolverket, 2011). 
 
2.4 Sociokulturellt perspektiv 
 
Det teoretiska perspektiv som vi utgått ifrån i vår studie är ett sociokulturellt 
perspektiv. I detta avsnitt ges en överblick över vad detta perspektiv innebär.  
 
Detta sociokulturella perspektiv utgår ifrån att formandet av vår identitet sker 
tillsammans med andra människor, det är ingen individuell process. Lärande sker i 
samspel med den miljö vi befinner oss i, och den sociala gemenskapen skapar vår 
bild av oss själva. Våra handlingar och det vi kan, speglar den vi är och genom att 
lära byggs identiteten upp (Säljö, 2005). Alla människor är en del av den sociala och 
kulturella gemenskapen, här kommer våra värderingar att föras vidare till barn vi 
möter i olika sammanhang, dessa värderingar är överordnad individen då de existerat 
innan och kommer existera efter individens bortgång genom att denne för dem vidare 
till andra personer (Hundeide, 2006). Även Redegard (2006) menar att värderingar 
och normer från vuxna och andra barn påverkar individen och kommer sedan att bli 
en del av personligheten. Säljö (2005) menar då att lärande innebär att vi tar med 
erfarenheter från sociala situationer och använder oss av dessa i framtiden.  
 
Beroende på vilken situation en person befinner sig i så ändras även identitet och 
självbild, detta då en ömsesidig förväntan påverkar samspelet. Samspelet är olika 
beroende av situationen och möjligheten att påverka den. Vid mobbning sker ett 
sådant samspel mellan olika aktörer där personens identitet är avgörande för de roller 
som de olika aktörerna påtar sig (Hundeide, 2006). En påtvingad roll påverkar 
självbilden och identiteten och det sätt som gruppen ser på individen påverkar hur 
individen ser på sig själv. Därför blir lätt dessa roller, identiteter och självbilder 
bestående och kan vara svåra att ändra.  
 
Detta innebär även att normer och värderingar kan skilja sig åt mellan olika 
situationer. Normen bestäms av den sociala gruppen och då individer rör sig mellan 
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olika sociala grupper rör de sig även mellan olika normer och värderingar (Hundeide, 
2006). Till exempel kan olika värderingar gälla i familjen och kompisgruppen eller i 
skolan eller på skolgården. Då normen bestäms av gruppen kan resultatet bli att 
oskrivna regler har större värde hos gruppen än regler som finns skrivna men inte är 
förankrade i normen.  
 
Säljö (2005) går så långt som att mena att lärande i själva verket är att ta med sig 
erfarenheter från sociala situationer och använda dem i framtiden. Vi lär av de som 
kan mer än vi själva och att se och härma är en del av lärprocessen. En erfarenhet 
från en mobbningssituation är därmed en del av ett socialt lärande och en del i 
skapandet av en social identitet.  
 
Viktigt i sammanhanget är att barn lär av vad de ser. De tar in sina värderingar från 
miljön runt omkring dem men det bör poängteras att miljön och personerna som 
påverkar barnet inte behöver vara fysiskt närvarande. Även samhället i stort, 
television, media med mera överför värderingar till barnet (Säljö, 2005).  
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3 SYFTE 
 
Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka orsaker till mobbning. Vi vill 
undersöka vad som kan få någon till att mobba andra och vad som utmärker den som 
blir utsatt för mobbning. Vilka teorier som finns kring mobbningens orsaker och 
samspelet mellan mobbare och utsatt samt hur eleverna själva väljer att beskriva 
problemet och dess orsaker, är grunden för denna studie. 
 
Mobbning försiggår även utanför skolans område, och har tagit sig ut på Internet och 
även denna form av mobbning vill vi inkludera i vår studie såväl som internationell 
forskning då mobbning inte på något sätt är ett begränsat lokalt problem. De frågor 
vi sökt svar på är de som följer nedan. 
 
3.1 Frågeställningar  

 
• Vilka och hur många är inblandade i mobbning? 

 
• Vad karaktäriserar en mobbare? 

 
• Vad kännetecknar den som blir utsatt för mobbning? 

 
• Hur och varför uppstår mobbning? 
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4 METOD 
 
I detta kapitel presenteras den metod som använts samt ges en presentation av de 
använda vetenskapliga studierna och en genomgång av de forskningsetiska 
principerna.  
 
4.1 Sökstrategier  
 
Denna studie är en litteraturstudie med syftet att undersöka vad som finns forskat 
kring ämnet mobbning. En litteraturstudie är en översikt över tidigare 
undersökningar där valda studier beskrivs och diskuteras med ett klart syfte och 
frågeformuleringar (Forsberg & Wengström, 2008).  
 
Underlaget för vår studie är sju vetenskapligt publicerade artiklar och en avhandling. 
För att söka fram dessa studier använde vi databaserna ERIC - utbildningsvetenskap 
och SwePub - svensk vetenskaplig publicering då vårt ämne rörde sig inom skolans 
värld och därmed den pedagogiska vetenskapliga publiceringen. 
 
Så som Patel och Davidsson (2008) anser är ett riktigt tillvägagångssätt började vi 
med vida sökningar i databaser. Då vårt problemområde enbart rörde dem som är 
inblandade i mobbningssituationer och hur dessa beskrivs var mängden funna artiklar 
begränsade. Vid sökningarna i databaserna fann vi många träffar men flertalet fick vi 
exkludera då de inte rörde vårt specifika ämne. De vi exkluderade handlade bland 
annat om handlingsplaner mot mobbning, mobbning bland mycket små barn, 
mobbning mellan vuxna eller så var det rapporter eller böcker som inte uppfyllde 
kraven på vetenskaplig litteratur.   
 
Vi valde att inkludera studier från andra länder än Sverige så som USA, Serbien och 
Norge för att inkludera internationell forskning. 
 
En rapport från Skolverket (2011) som rörde mobbningsarbetet i svenska skolor gav 
uppslag till relevanta sökord samt författare som arbetat med det aktuella ämnet. 
Patel och Davidsson (2008) anser liknande arbeten vara ett bra sätt att finna 
författare inom ämnet men dock fick många av de resultaten falla bort då vi inte 
kunde finna dessa texter i fulltext och då tiden var begränsad inte heller kunde skicka 
efter dem med fjärrlån. 
 

4.1.1 Sökord 
 
De sökord vi använde var valda utifrån viljan att begränsa resultaten till att vara 
relevanta för vårt specifika ämne. Vi hade ett flertal engelska sökord då inte bara 
internationella publiceringar utan även svenska kan ha engelska sökord eller vara 
publicerade på engelska (Patel & Davidsson, 2008). 
Sökord: Bullying, bull*, school, victim*, internet, mobbning, vem, e-kränkningar. 
 
4.2 Vetenskapliga artiklar 
 
Merparten av de artiklar som använts i denna studie är kvantitativt utförda, då de 
statistiska resultaten har insamlats med hjälp av enkäter med förutbestämda 
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svarsalternativ. De övriga hade olika former av kvalitativa undersökningsformer, 
intervjuer, samtal och observationer eller mer kvalitativt utformade frågeformulär. 
 
Teenagers’ explanations of bullying (Thornberg & Knutsen, 2010) syftar till att se 
hur unga tonåringar förklarar mobbning. Dessutom vill författarna se om dessa 
förklaringar skiljer sig åt mellan pojkar och flickor eller om förklaringarna skiljer sig 
åt beroende på vilken tidigare erfarenhet eleverna har av mobbning. Deltagarantalet 
för denna undersökning var 176 elever i nionde årskursen som ifyllde en enkät under 
ordinarie lektionstid. Enkäten var uppdelad i två delar, en del där deltagarna fyllde i 
statistisk data så som kön, ålder samt tidigare erfarenheter av mobbning samt en del 
med en öppen fråga gällande orsakerna till mobbning. Här fick deltagarna skriva fritt 
kring frågan men ombads att utveckla sina svar. De fick även en definition av 
mobbning upplästa för sig innan de fyllde i enkäten. Författarna uppger att de följer 
etiska riktlinjer för humanistisk forskning så som att frivilligheten att deltaga var klar 
och godkännande samlades in från deltagarna (Thornberg & Knutsen, 2010). 
 
Den rättfärdiga mobbaren: Elevers föreställningar om mobbning i skolbioaktiviteter 
(Eriksson-Barajas & Lindgren, 2009) syftar även den till att ta reda på vilka 
föreställningar elever har om mobbning. Frågorna författarna vill ha svar på är hur 
eleverna beskriver den som mobbar eller blir mobbad och varför någon blir mobbad 
eller mobbar. Undersökningsgruppen gick i årskurs åtta och nio och valdes utifrån att 
få geografisk spridning. Undersökningen hade flera olika delar. Då undersökningens 
utgångspunkt var två olika filmer som rör ämnet mobbning består 
undersökningsmaterialet av observation, insamlade manus som eleverna själva 
skrivit kring mobbning samt gruppdiskussioner med såväl utgångspunkt i elevernas 
egna tankar samt lärares i förväg formulerade frågor kring de sedda filmerna. 
Dessutom valde grupperna som skrivit manus att också spela upp dessa som pjäser 
inför klasskamraterna och en av forskarna. Artikeln ingår i ett större projekt om 
skolbio. Användandet av film motiverar författarna utifrån att samtalen då kan röra 
fiktiva situationer och eleverna skulle då vara fria från egna erfarenheter av 
mobbning och kunna vara känslomässigt friare från dessa erfarenheter (Eriksson-
Barajas & Lindgren, 2009). 
 
Mobbning - Ett spel om makt (Björk, 1995) vill beskriva mobbning utifrån 17 
intervjuer och 4 gruppsamtal. Deltagarna i intervjuerna samlades på ett sådant sätt att 
först intervjuades en person med minnen av en mobbningssituation och sedan 
spårades fler personer som deltagit på olika sätt i samma situation. Fyra fall totalt 
ledde till fyra gruppsamtal där deltagarna efter enskilda intervjuer tillsammans 
diskuterade den mobbningssituation de varit inblandade i. Utifrån dessa samtal har 
författaren, Björk(1995), formulerat sina resultat av hur mobbning ser ut och 
relationen mellan mobbare och mobbad. De intervjuade ställde upp helt frivilligt, på 
sin egen tid och lovades anonymitet. Dessutom ligger det i metodens grund att alla 
sidor i situationen lyfts upp och resultatet blir därför inte ensidigt till någons nackdel 
(Björk 1995). 
 
Traditional and Nontraditional bullying among youth: A test of general strain theory 
(Patchin & Hinduja, 2010a) är en undersökning av om det finns ett samband mellan 
mobbning och den kriminologibaserade GST-teorin (general strain theory). 
Författarna lägger även fokus på internetbaserad mobbning och dess orsaker. Det 
artikeln syftar på är alltså att utreda om det finns ett samband mellan strain, 



11 

hädanefter kallat press och de barn som är inblandade i mobbning. Materialet 
samlades in från 30 olika skolor i USA och från tre olika årskurser och uppgick till 
1963 elever mellan 10 och 16 år. Då alla elever under sin skolgång någon gång måste 
genomföra en speciell kurs om konflikter valdes dessa klasser att delta i 
undersökningen då urvalet på så sätt blir slumpmässigt. Undersökningsmetoden var 
en enkät där frågorna rörde internetanvändning och erfarenheter av mobbning såväl 
som mobbning på Internet. Frågorna hade på förhand formulerade svar. Information 
gavs ut om studiens syfte till såväl deltagare som föräldrar och det klargjordes att 
medverkan var frivillig och anonym (Patchin & Hinduja, 2010a). 
 
Cyberbullying and Self-Esteem (Patchin och Hinduja, 2010b) är en artikel som syftar 
till att utröna om det finns ett samband mellan låg självkänsla och erfarenheter av 
internetmobbning. Även här samlades materialet in i 30 skolor i USA och 
elevunderlaget är detsamma med 1963 elever ur tre årskurser. Även denna enkät 
hade på förhand formulerade svar rörande erfarenhet av internetmobbning samt 
upplevd självkänsla. Enkäten genomfördes under ordinarie lektionstid av elevernas 
ordinarie lärare och deltagarna hade tillstånd från föräldrarna att medverka i studien 
(Patchin & Hinduja, 2010b). 
 
The Prevalence of cyberbullying among adolescents: A case study of moddle schools 
in Serbia (Popović-Ćitić, Djurić & Cvetković, 2011) är en studie som har försökt 
undersöka förekomsten av mobbning på Internet i ett antal grundskolor i Belgrad. 
Fokus för deras undersökning låg i skillnader i kön vad gäller olika former av 
internetmobbning men också olika former av utsatthet. Utifrån tidigare forskning 
hävdade författarna att åldrarna 11-15 år var mest lämpade för studien. De fem 
skolorna valdes slumpmässigt och uppvisade olika ekonomiska och sociala 
bakgrunder. Undersökningen bestod i en enkät med 11 slutna frågor i tre delar. Den 
första delen gällde demografisk data, den andra rörde Internet och mobilanvändning 
och den tredje rörde deltagarnas erfarenheter av internetmobbning. Den senare 
fokuserade på tre typer av internetmobbning, kränkningar, förtal/ryktesspridning och 
utlämnande av pinsam information på nätet. Det totala antalet elever som deltog i 
studien var 387 stycken varav 219 var pojkar och 168 var flickor (Popović-Ćitić 
m.fl., 2011). Artikeln diskuterar inte etiska förhållningssätt. 
 
Bullies and victims at school: Are they the same pupils (Solberg, Olweus och 
Endresen, 2007) syftar till att undersöka förekomsten av elever som både utsätter 
andra för mobbning och själva blir mobbade, så kallade bully-victims. I artikeln vill 
författarna undersöka hur stor denna grupp är och vilka som utgör den, så som, är det 
skillnad mellan åldrar eller mellan pojkars och flickors förekomst i gruppen. Studien 
utfördes i Norge, i grundskolan, med åldrarna 11 till 15 år. Två stora insamlingar av 
material utfördes och materialet kom från ett flertal skolor runt om i Norge. Skolorna 
hade minst två parallella klasser i varje årskurs för att bli inkluderade. Det totala 
antalet svarande uppgick till 18 154 elever, 8915 flickor och 9239 pojkar. I vissa 
statistiska uträkningar exkluderades de yngsta och de äldsta, som enbart fanns med i 
den ena insamlingen av material, och då uppgick antalet till 14833 elever. Metoden 
som användes för att samla in materialet var enkäter, varav den ena var Olweus 
Bully/Victim Questionnaire. Enkäterna delades ut av tränade forskningsassistenter i 
elevernas ordinarie klassrum. De två huvudfrågorna som gavs rörde om eleven blivit 
utsatt för mobbning och om eleven utsatt andra för mobbning och hade 
förutbestämda graderade svar. Eleverna var givna detaljerade instruktioner och en 
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definition av mobbning medföljde. Eleverna blev uppmanade att skriva uppriktiga 
svar och de fick veta att deras svar skulle vara anonyma (Solberg m.fl., 2007). 
 
Cyberbullying: causes, effects, and remedies (Hoff & Mitchell, 2008). Syftet med 
studien är att undersöka elevers erfarenhet av internetmobbning och vilka orsaker de 
angav. Studien genomfördes under ett helt år och bestod av en enkät som gavs ut till 
500 studenter av vilka 351 svarade. Enkäten var uppdelad i flera delar, en del med 
slutna, graderade frågor och en del med öppna frågor. De deltagande eleverna gick 
sitt första år på universitetet och ombads att redogöra för sina erfarenheter under 
tidigare skolår. Detta gjordes för att studenterna skulle känna att deras svar var mer 
anonyma. 60% av de svarande var kvinnor och 40% var män. Deltagandet var 
frivilligt och då de svarande var myndiga krävdes enbart deras eget godkännande 
(Hoff & Mitchell, 2008). Studien rörde även de psykologiska effekterna av 
internetmobbning och hanteringen av dessa men då dessa delar inte rör vårt syfte 
utelämnades de delarna av studien.  
  
4.3 Etiskt förhållningssätt 
 
Vid en forskning så är ofta många människor inblandade, för att dessa ska känna sig 
trygga i sitt medverkande och för att forskaren ska ha riktlinjer att gå efter så finns 
det regler kring just forskarens och deltagarens roll. Syftet med dessa etiska regler är 
att ge normer till förhållandet mellan forskare och deltagare, om en konflikt uppstår 
ska dessa kunna hjälpa till. Reglerna som tas upp råder inom ämnena humaniora 
samt samhällskunskap. De fyra huvudkraven som vi fokuserat på har getts ut av 
Vetenskapliga rådet (2002).  
 
Informationskravet: 
Forskaren ska informera alla som lämnat uppgifter samt varit delaktiga i 
undersökningar om deras uppgift i forskningen samt på vilka villkor de deltar. Här 
ska de ges information om att medverkan är frivillig och kan avbrytas, denna 
information ska innefatta allt som kan tänkas påverka deltagarnas vilja att vara med i 
forskningen. Deltagarna får en förhandsinformation där forskningens syfte finns 
preciserat samt hur detta ska gå till, det är även viktigt att eventuella risker finns med 
i beskrivningen. Beroende av hur aktiva deltagarna är och undersökningens 
utförande så kan förhandsinformationen utelämnas, detta får bedömas från fall till 
fall. 
 
Samtyckeskravet: 
Forskaren måste inhämta uppgiftslämnarnas och undersökningsdeltagarnas samtycke 
till att de deltar i forskningen. I vissa fall kan det även vara lämpligt att få 
vårdnadshavarens samtycke. Även här så beror detta på hur undersökningen är 
utformad samt aktörernas aktivitet.  
 
Deltagarna har själva rätt att bestämma om, på vilket sätt samt hur länge de vill delta. 
De ska när som helst kunna avbryta utan att det får några negativa konsekvenser för 
dem. Forskaren har dock rätt att försöka övertala personen att stanna kvar i 
undersökningen men inte på ett sådant sätt att deltagaren inte kan fatta ett 
självständigt beslut. Om det insamlade materialet ska tas bort vid avbrutet deltagande 
beror på förhandsinformation som lämnats ut, alltså olika från fall till fall.  
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Om en deltagare väljer att avsluta sin medverkan får denne inte utsättas för olämplig 
påtryckning eller påverkan. Det är även viktigt att beroendeförhållande mellan 
forskare och deltagare inte uppstår, i vissa fall kan detta vara svårt att undvika då bör 
detta noga övervägas innan information lämnas eller undersökningen genomförs.  
Konfidentialitetskravet: 
Alla personer som medverkar i undersökningar eller ger andra uppgifter ska ges 
största möjlighet till konfidentialitet och alla personuppgifter ska försvaras så inga 
obehöriga kan ta del av dessa. All den personal som medverkar i forskningsprojektet 
bör skriva på en tystnadsplikt när det gäller känsliga uppgifter eller identifierbara 
personer.  
 
Alla uppgifter om identifierbara personer ska skrivas ner och lagras, detta på ett sätt 
så utomstående inte kan identifiera personen. Detta är extra viktigt då det är uppgifter 
som uppfattas som etiskt känsliga, vad etiskt känsliga är kan variera från land, kultur 
och personer med mera. Grundtanken är vad deltagarna och deras efterlevande kan 
anse vara etiskt känsligt.  
 
Nyttjandekravet: 
De uppgifter om enskilda personer som samlas in får endast användas i 
forskningsändamål och inte lämnas ut till kommersiellt eller icke-vetenskapligt bruk. 
En forskare kan ge ut personuppgifter till en annan forskare som har samma 
förpliktelser som tidigare forskare samt uppgiftslämnare. Det är alltså inte okej att 
lämna ut uppgifter som har ett annat mål med dem än forskaren som ursprungligen 
fått medgivande att använda materialet.  
 
De personuppgifter som samlats in till forskningen får inte användas för beslut eller 
åtgärder som påverkar den enskilde personen, exempelvis vård, sociala myndigheter 
osv. Detta kräver medgivande från personen i fråga (Vetenskapliga rådet, 2002). 
 
Vid en litteraturstudie som vår kommer forskarna i fråga inte i direkt kontakt med de 
personer som medverkar. Då forskningsmaterialet utgörs av studier genomförda av 
andra forskare blir det istället viktigt att försäkra sig om att dessa studier har följt 
ovannämnda etiska principer. I vår studie har vi försökt försäkra oss om detta och 
uteslutit studier som vi inte ansett uppfyllt ovanstående krav.  
 
4.4 Metodiska överväganden 
 
Litteraturstudien har gjorts genom att vi valt ut ett antal artiklar, vilket gör att mycket 
av det forskade materialet som finns kring ämnet mobbning utelämnas, då vi inte 
hade möjlighet att inkludera allt. Då vi har tvingats välja bort en del av de artiklar 
som har med vår frågeställning att bör detta övervägas när resultatet läses. Dock har 
vi försökt välja ut artiklar som inte ger en ensidig bild av mobbningsproblemet.  
De vetenskapliga artiklar som använts i litteraturstudien kommer från olika länder, 
men vi har inte satt oss in i de olika ländernas skolsystem samt hur de jobbar för att 
förebygga mobbning i landet. Dessutom är metoden som författarna har använt varit 
olika och i vissa fall på olika åldrar, vilket gör att siffror såsom antalet mobbade kan 
vara svåra att jämföra. På grund av att författarna undersökt olika saker på varierade 
sätt överensstämmer inte deras resultat helt med varandra, vilket gör att resultaten 
inte kan likställas och jämföras i den mån att resultatet kan anses allmänt gällande.  
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För att vidare få allmänt gällande svar krävs att urvalet är så mycket större och all 
relevant litteratur inkluderas. Våra slutsatser kan enbart anses gällande för denna 
studie men de pedagogiska implikationerna kan förhoppningsvis vara gällande för en 
mobbningssituation i skolan. 
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5 RESULTAT 
 
Under detta kapitel följer svar på de frågeställningar som ligger till grund för vår 
studie med början i de definitioner som återfinns i de olika vetenskapliga artiklarna, 
då dess skiljer sig åt i olika studier. 
 
5.1 Definitioner ur artiklarna 
 
Solberg m.fl. (2007) definierar mobbning som upprepade handlingar med intentionen 
att göra någon illa eller upprörd och att det alltid finns en obalans i makt mellan 
mobbare och utsatt. De exempel som gavs till eleverna var bland annat att man säger 
elaka eller sårande saker eller kallar någon för elaka namn. Det kunde också vara att 
exkludera någon, använda våld mot någon, sprida rykten eller lögner om någon med 
mera. Författarna menade också att andra saker som eleverna tänkte på kunde vara 
mobbning (Solberg m.fl., 2007). 
 
Patchin och Hinduja (2010a) har i sin undersökning nio olika versioner av mobbning 
som eleverna fick svara på om de utfört eller inte. De olika versionerna innebar bland 
annat att ge någon ett öknamn, exkludera någon medvetet, utöva våld mot någon, 
reta någon för deras hudfärg eller etnicitet, ha tagit någons pengar eller saker, tvingat 
någon att göra något mot dennes vilja, spridit rykten eller retat någon med öknamn 
eller gester av sexuell natur (Patchin & Hinduja, 2010a).  
 
Författarna har även fem olika kategorier av mobbning på Internet som eleverna fick 
förhålla sig till med fokus på att publicera eller skicka meddelanden, foton eller 
liknande på eller till någon för att göra denne upprörd eller ledsen (Patchin & 
Hinduja 2010a; Patchin & Hinduja, 2010b). I Hoff och Mitchell (2008) beskrivs 
internetmobbning som medvetna och upprepade handlingar menade att orsaka skada, 
som sker med hjälp av elektronisk text eller överförda bilder. Handlingarna är 
nedvärderande, hotfulla eller sexuellt trakasserande och internetmobbning är ofta 
anonym även om den är avsiktlig och ofta obarmhärtig. 
 
5.2 Vilka och hur många är inblandade i mobbning 
 
Enligt Thornberg och Knutsen (2010) var 25% av de svarande utsatta för mobbning, 
19% medgav att de hade mobbat andra, 11% uppgav att de både mobbat andra och 
blivit mobbade, 30% uppgav att de enbart varit åskådare och 15% hävdade att de inte 
hade någon tidigare erfarenhet av mobbning. Fler pojkar än flickor rapporterade att 
de hade mobbat andra men skillnaden var inte betydande. Inte heller var det någon 
betydande skillnad mellan pojkar och flickor när det gällde att ha blivit utsatt för 
mobbning (Thornberg & Knutsen, 2010). 
 
I Solberg m.fl. (2007) undersökning var antalet som blivit utsatta för mobbning 
9,5%, antalet som mobbade andra var 4,6% och de som både blev utsatta och utsatte 
andra utgjorde 2,1%. Även här fanns en liten skillnad mellan pojkar och flickor med 
fler pojkar i gruppen mobbare och i gruppen både mobbare och utsatt.  
 
34,1% av de svarande i Patchin och Hindujas (2010a) undersökning uppgav att de 
hade deltagit i mobbning av andra under de senaste 30 dagarna och mer än 21% 
uppgav att de hade deltagit i internetmobbning under de senaste 30 dagarna. I 
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författarnas andra undersökning Cyberbullying and Self-esteem (Patchin & Hinduja, 
2010b) är uppgifterna om antalet elever som utsatte andra för mobbning via Internet 
detsamma, cirka 21% men i denna undersökning uppgav även cirka 30% av de 
svarande att de hade blivit utsatta för mobbning på Internet. 
  
Popović-Ćitić m.fl. (2011) har i sin undersökning av förekomsten av 
internetmobbning fått svaren att 10% av eleverna hade mobbat andra via internet och 
20% av eleverna hade blivit utsatta för mobbning via Internet. Enligt undersökningen 
fanns det dubbelt så många offer bland pojkar än flickor, hela 25% av pojkarna hade 
blivit utsatta för internetmobbning.  
 
Dessa resultat är lägre än de resultat som finns i Hoff och Mitchells (2008) 
undersökning. Där svarar 56% av eleverna att de har blivit utsatta för 
internetmobbning. Dessutom svarar 89% att de bland sina vänner har någon som 
blivit utsatt. Svaren skiljer sig dock åt mellan pojkar och flickor även här med en 
lägre andel utsatta pojkar. 72% av flickorna uppgav att de hade blivit utsatta medan 
enbart 28% av pojkarna uppgav detsamma.  
 
5.3 Vad karaktäriserar en mobbare 
 
Här följer resultaten för vår andra frågeställning. 
 

5.3.1 Individbaserade förklaringar 
 
Eleverna har flera olika bilder av mobbare som framgår i artiklarna. Bilden skiljer sig 
åt beroende på om mobbaren ges skulden eller inte. 
 
5.3.1.1 Mobbarens skuld 
 
Det finns en uppfattning om att en mobbare är feg. Mobbaren gör det den gör för att 
få respekt eller makt, för att skydda sig själv från att mobbas (Eriksson-Barajas & 
Lindgren, 2009). Att det skulle handla om låg självkänsla, osäkerhet eller svaghet, 
eller vara en fråga om social positionering, det vill säga status, vilja att vara ”cool” 
och skydda sig själv från uteslutning och mobbning är förklaringar ur Thornberg och 
Knutsens artikel (2010). Samma sorts förklaringar uppkommer när elever ska 
förklara varför någon mobbar på Internet. 29 % av de svarande i Hoff och Mitchells 
(2008) undersökning menade att en internetmobbare är feg eller osäker. De menade 
också att just Internet ger dessa fega mobbare möjligheten att göra sådant som de inte 
skulle våga göra ansikte mot ansikte. Anonymiteten på Internet skulle därför göra det 
lättare att mobba andra utan rädsla för att åka fast.  
 
En liknande förklaring skulle enligt undersökningarna vara att mobbaren drivs av 
avundsjuka, och mobbar den som har det som mobbaren vill ha (Eriksson-Barajas & 
Lindgren, 2009). Avundsjuka är också en betydande kategori för förklaringen av 
internetmobbning (Hoff & Mitchell, 2008). Här menar dock de svarande att det ofta 
rör relationer. Att mobbningen uppkommer för att någon vill ha en relation med 
någon som ignorerar denne eller redan har en relation med någon annan, vänskaplig 
eller romantisk. Även avundsjuka över prestationer eller karaktärsdrag och liknande 
tas upp som orsak och då menar de svarande att mobbningen är ett resultat av den 
frustration som avundsjukan åstadkommer (Hoff & Mitchell, 2008). 
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En betydande orsak till att en individ skulle mobba andra enligt eleverna är att 
mobbaren är intolerant mot andra. Den drivs därför av ilska eller fientlighet mot dem 
som avviker och är annorlunda (Thornberg & Knutsen, 2010). Även eleverna i Hoff 
och Mitchells (2008) undersökning uppger att den som mobbar är intolerant mot dem 
som avviker, tillexempel de som har en annan sexuell orientering, religion eller med 
någon form av funktionsnedsättning. 
 
Andra anledningar till att någon mobbar skulle enligt eleverna vara att mobbaren vill 
ha uppmärksamhet (Eriksson-Barajas & Lindgren, 2009) eller öka sitt eget 
välbefinnande genom att få andra att må dåligt (Thornberg & Knutsen, 2010), eller 
försöka öka sin egen status i gemenskapen genom att utesluta eller trycka ner någon 
annan (Hoff & Mitchell, 2008). Det finns även de elever som menar att mobbarna 
bara gör det för att de tycker att det är kul, eller gör det som ett skämt. Andra elever 
går åt andra hållet och menar att elever som mobbar är dåliga och onda människor, 
utan moral och som inte kan känna empati (Thornberg & Knutsen, 2010). 
 
Patchin och Hinduja (2010a) menar att den som mobbar är utsatt för känslor av 
press, så som stress och omvälvande känslor. Dessa känslor av press orsakar i sin tur 
ilska, frustration, nervositet och liknande känslor som gemensamt får eleven att må 
dåligt. Författarna menar utifrån teorin GST att individen då vill utföra en 
korrigerande handling, något som byter ut dessa negativa känslor. Mobbning skulle 
enligt författarna vara en sådan handling då trakasserandet av en annan elev istället 
skulle skapa känslor av makt och överlägsenhet. 
 
5.3.1.2 Rättfärdigad mobbare  

 
Eleverna hade även en bild där mobbarens anledning till att mobba så att säga inte 
kom inifrån. I Eriksson-Barajas och Lindgrens (2009) undersökning träder bilden 
fram av den rättfärdige mobbaren. Denne mobbare gör som den gör eftersom den 
själv har blivit mobbad. Det den utsätter andra för är berättigat då dessa har utsatt 
mobbaren för liknande. Mobbningen blir ett sorts självförsvar eller försvar av andra. 
Dessutom finns bilden att någon som kanske har blivit slagen under uppväxten skulle 
bli mobbare eftersom det är det enda sätt denne person kan agera, det enda sätt denne 
har lärt sig att uppföra sig. En liknande bild träder fram i Thornberg och Knutsens 
(2010) undersökning där vissa elever framhåller att mobbaren kan vara en produkt av 
dåliga hemförhållanden, med våld och konflikter och känslokalla föräldrar.  
 

5.3.2 Samspelsbaserade förklaringar 
 
Att mobbaren gör som den gör eftersom den själv blivit mobbad och nu mobbar 
andra är en förklaring enligt eleverna. Dessutom verkar eleverna anse att den 
händelseutvecklingen är positiv. En lösning för den som blir mobbad är i elevernas 
föreställning att istället övergå till att mobba (Eriksson-Barajas & Lindgren, 2009; 
Thornberg & Knutsen, 2010). 
 
Björk (1995) anser att det handlar om makt. Hon menar att mobbning är ett spel och 
mobbaren är den som vinner spelet. Spelets mål gäller ett ökat handlingsutrymme 
och speglar maktförhållanden mellan elever. Ökat handlingsutrymme motsvarar ökad 
makt. Björk (1995) beskriver mobbaren som varande skicklig på det den gör. Den 
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har förmågan att i situationen använda spelreglerna till sin fördel och också att ändra 
reglerna så att det egna handlingsutrymmet ökar. Därmed minskas offrets 
handlingsmöjligheter och denne blir utsatt. Mobbaren är en elev som ser de tillfällen 
som den kan utnyttja för egen del för att nå spelets mål. 
 
Dessutom ger eleverna den förklaringen att mobbaren har blivit influerad av våld 
från media och tagit sin känsla för rätt och fel från TV eller våldsamma TV-spel eller 
PC-spel och utifrån det har blivit mobbare (Thornberg & Knutsen, 2010). 
 
När det handlar om internetmobbning menar Patchin och Hinduja (2010b) att det 
finns ett klart samband mellan en låg självkänsla och sannolikhet för att utsätta andra 
för kränkningar via Internet eller mobiltelefon. Med andra ord är den som mobbar på 
Internet en person med betydande lägre självkänsla än sina jämnåriga kamrater som 
inte har erfarenhet av mobbning. 
 
5.4 Vad kännetecknar den som blir utsatt för mobbning 
 
Här följer resultaten för vår tredje frågeställning. 
 

5.4.1 Individbaserade förklaringar 
 
När eleverna får förhålla sig till mobbning i fiktiva situationer blir den vanligaste 
förklaringen till att någon utsätts för mobbning att denne elev på något vis avviker, är 
udda (Eriksson-Barajas & Lindgren, 2009). En elev som är udda, annorlunda eller 
sticker ut gör detta antingen genom sitt utseende, sina kläder eller sitt beteende. När 
eleverna själva iscensätter mobbningssituationer kännetecknas den som blir utsatt för 
mobbning till exempel med glasögon, udda kläder, annan stil än den som anses 
normal. Dock framgår när eleverna diskuterar sina framställningar att det inte är 
glasögonen eller de udda kläderna som är den egentliga anledningen. Eleverna visar i 
sina diskussioner att det i själva verket är personligheten som avgör vem som blir 
mobbad (Eriksson-Barajas & Lindgren, 2009). 
 
Eleverna visar alltså såväl i sina iscensättningar som i sina diskussioner att 
personligheten är den underliggande orsaken även om kläder eller stil kan användas 
av mobbaren som synligt skäl, som en ursäkt för att mobba den avvikande (Eriksson-
Barajas & Lindgren, 2009). Den verkliga orsaken till mobbning skulle då vara en 
personlighet som inte överensstämmer med den godtagbara. 37% av svaren i 
Thornberg och Knutsens (2010) undersökning pekade på att den som blir mobbad 
avviker till utseende eller personlighet. Feghet anges som orsak men anges oftare 
som orsak till att bli mobbare (Eriksson-Barajas & Lindgren, 2009). Även 
egenskaper som vanligen ses som positiva av en vuxenvärld kan vara orsak till att bli 
sedd som annorlunda och leda till mobbning. Det exempel som eleverna ger är gott 
självförtroende. Att ha gott självförtroende och mental styrka anges av eleverna som 
något som kan verka stötande för andra och därför orsaka att denne elev blir mobbad, 
för att denne visar upp ett självförtroende som inte passar in i den sociala bilden 
(Eriksson-Barajas & Lindgren, 2009) 
 
När elever fick lista orsaker till att någon blir mobbad var även denna gång udda, 
avvikande utseende eller personlighet den vanligaste förklaringen. Det kunde då 
handla om såväl klädstil som ett avvikande beteende.  Men eleverna menade också 
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att det kunde handla om att den som blir mobbad provocerar andra till att mobba 
denne. Provokationen skulle enligt eleverna kunna bero på att eleven blivit mobbad 
tidigare och därmed är fast i ett beteende som provocerar andra till att mobba denne 
eller att det beror på en trasslig hemsituation. Andra menade att en irriterande 
personlighet var nog för att provocera andra till att mobba denne (Thornberg & 
Knutsens, 2010). 
 
Andra elever menade att den som blir mobbad är svag. Den uppfattas av andra elever 
som psykiskt eller fysiskt svag, med dålig självkänsla, blyg och utan vänner och blir 
därmed ett offer för mobbning. Även den motsatta uppfattningen fanns, att den som 
blir mobbad är elak, det vill säga har gjort något elakt mot andra och att mobbningen 
är en sorts hämnd eller straff för den tidigare begångna handlingen (Thornberg & 
Knutsens, 2010). 
 
Osäkerhet återkommer i undersökningen rörande internetmobbning och självkänsla. 
Precis som i fallet med den som mobbar finns ett betydande samband mellan den 
som utsätts för mobbning och en låg självkänsla. Här menar författarna att en låg 
självkänsla både kan vara en orsak till att någon blir mobbad men också ett resultat 
av att bli mobbad (Patchin & Hinduja, 2010b). 
 
När det gällde internetmobbning fanns det två olika offer. Det fanns de som avvek 
från normen och blev utsatta på grund av ett avvikande utseende eller för att de 
avvek på annat sätt som religion, sexuell orientering eller funktionsnedsättning och 
sedan fanns det det personliga offret, som på något sätt befann sig i konflikt med den 
som mobbar. Denna konflikt menade eleverna vanligen uppstod ur relationer, att 
internetmobbning kunde vara trakasserandet av en före detta flickvän/pojkvän eller 
liknande (Hoff & Mitchell, 2008). 
 

5.4.2 Samspelsbaserade förklaringar 
 
Eftersom Björk (1995) beskriver mobbning som ett spel förklarar hon den som blir 
mobbad som en elev med få sociala allianser. Därför har den som blir utsatt för 
mobbning en låg tillhörighet och blir lätt utsatt. Den låga tillhörigheten gör att 
möjligheterna i varje situation blir få och osäkerheten blir större. Den mobbade 
tvingas in i förutbestämda mönster medan den som mobbar har alla möjligheter att 
agera oförutsägbart, och kan därför tvinga in den mobbade i handlingsmönster. 
Mobbning, menar Björk, är en inkompetensförklaring, ett straff för brott mot spelets 
regler (Björk, 1995). 
 
5.5 Hur och varför mobbning uppstår 
 
Här följer de resultat som svarar på den fjärde frågeställningen. 
 

5.5.1 Orsak; Mobbaren 
 
Eleverna förklarade generellt mobbning utifrån individuella termer, det vill säga 
lägger felet hos individen, i långt högre grad än sociala termer, där orsaken finns hos 
gruppen. Den vanligaste förklaringen var att orsaken till mobbning låg hos 
mobbaren, att mobbning uppstår på grund av att en person uppfyller ovanstående 
kriterier. Hela 69 % av de svarande i Thornberg och Knutsens (2010) undersökning 
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tillskrev mobbaren orsaken till att mobbning sker. Den förklaringen återkommer i 
Eriksson-Barajas och Lindgrens (2009) undersökning av hur elever förklarar 
mobbning där även dessa elever menar att mobbning kan bero på mobbarens 
personlighet eller uppväxt. Dessa elever formulerar sig även på ett sådant sätt att de 
verkar anse att mobbare är en bestående personlighet, något konstant och inget som 
går att ändra på. Om någon är en mobbare så förblir denne en mobbare.  
 
Då Patchin och Hinduja (2010a) hävdar att den som mobbar är utsatt för press, vilket 
orsakar ilska och frustration, lägger även de orsaken till mobbningen hos den som 
mobbar. De menar att utan dessa känslor av press skulle individen inte känna 
behovet av att mobba andra och mobbningen skulle upphöra. På samma sätt ligger 
orsaken till mobbning delvis på den som mobbar i deras andra undersökning (Patchin 
& Hinduja, 2010b) som vill förklara internetmobbning. Här menar de att låg 
självkänsla skulle leda till att en individ mobbar andra via Internet. Utan den låga 
självkänslan skulle sannolikheten för att någon utsätter andra för mobbning minskas. 
 
I den undersökning om internetmobbning som Hoff och Mitchell (2008) utförde kom 
de fram till att den största orsaken till mobbning är elevernas oförmåga att hantera 
sociala spänningar som uppstår på grund av relationer. De menar att dessa är roten 
till den mesta internetmobbningen. Detta styrker de med de svar de har insamlat från 
eleverna som bland annat uppgav att separationer kunde leda till internetmobbning 
där offret ibland var den före detta partnern och ibland den andres nya partner. Den 
utsatte kunde också vara en vän som på något sätt antogs ha bidragit till situationen 
(Hoff & Mitchell, 2008). 
 

5.5.2 Orsak; Den mobbade 
 
I liknande individuella termer kan orsaken till mobbning förklaras med den som blir 
utsatt. Eleverna menar att det är den utsatte som provocerar fram mobbning. 
Mobbningen sker för att offret är annorlunda. Eleverna nämner annorlunda utseende, 
kläder eller stil, eller en personlighet som på något sätt provocerar fram mobbningen 
(Thornberg & Knutsen, 2010). Även Eriksson-Barajas och Lindgrens (2009) elever 
svarar att orsaken kan ligga hos den utsatte och samma anledningar anförs, att det är 
den utsattes avvikande utseende eller beteende som orsakar mobbningen. 
 
Den sociala utsattheten hos en individ är även den en orsak till mobbning menar 
Björk (1995) som beskriver mobbningssituationen som behövande de olika 
aktörerna, mobbare och utsatt, och utan den socialt begränsade aktören så skulle det 
spel som Björk menar pågår inte kunna fortgå. En låg självkänsla och tilltro till sig 
själv är inte bara ett resultat av mobbning utan även en anledning till att bli mobbad, 
till att utses som offer, dock krävs även här ytterligare en aktör för att mobbning ska 
uppstå (Patchin & Hinduja, 2010b). 
 

5.5.3 Orsak; Gruppen 
 
Kravet på fler aktörer uppkom även i elevernas förklaringar då de försökte förklara 
mobbning i mer sociala termer. Grupptryck och gruppens förstärkande effekt, med 
uppmuntran och stöd, framförs av eleverna som orsaker till mobbning. Grupptrycket 
skulle då kunna springa ur gruppens ogillande mot dem som avviker, inte tillhör 
gruppgemenskapen och därmed är annorlunda (Thornberg & Knutsen, 2010). Även 
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Internet används för att utesluta någon ur gruppen och skapa en sammansvetsad 
grupp, och mobbning inom gruppen skulle kunna vara en jakt efter en högre position 
i gruppen (Hoff & Mitchell, 2008). Eleverna går så långt som att mena att mobbning 
är en del i gruppdynamiken och även att gruppdynamiken i sig är en orsak till 
mobbning. Därför skulle det inte gå att helt komma ifrån mobbningen då 
gruppbildningarna är starka krafter och eleverna menar att rädslan är stor för att bli 
utsatt eller utesluten ur gruppen (Eriksson-Barajas & Lindgren, 2009). 
 
Konflikter är en tydlig orsak till att ge sig på någon på Internet enligt flera studenter 
(Hoff & Mitchell, 2008) och att mobbning skulle bero på en konflikt mellan 
individer eller mellan grupper uppkommer även i elevernas svar i Thornberg och 
Knutsens (2010) studie och är därmed även enligt eleverna då en form av 
rättfärdigad mobbning (Eriksson-Barajas & Lindgren, 2009). En liknande form av 
rättfärdigande går möjligen att finna hos de elever som i undersökningen svarar att 
de både är utsatta för mobbning och mobbar andra. Möjligt är att det då skulle handla 
om en konflikt eller en form av rättfärdigande för sina handlingar, att eleven även 
känner sig utsatt och därför ger sig på andra (Solberg m.fl., 2007; Thornberg & 
Knutsen, 2010). 
 

5.5.4 Orsak; Relationer 
 
Dock när det gäller internetmobbning är det ett faktum att av de former av mobbning 
som eleverna uppgav att de hade utsatts för så rörde 91 % av svaren sådant som gick 
att hänföra till relationer. Enbart 9 % blev alltså utsatta för internetmobbning utan att 
först ha någon form av relation till den som mobbar (Hoff & Mitchell, 2009).  
 
Det spel som Björk (1995) hänvisar till är även det en form av relationer men då 
relationer där maktförhållanden är förskjutna och spelets mål blir en form av 
relationsskapande. 
 

5.5.5 Orsak; Informellt regelsystem 
 
Att det hela skulle vara ett spel på det sätt som Björk (1995) menar är en liknelse 
som går att finna även i elevernas svar i Eriksson-Barajas och Lindgrens (2009) 
undersökning. Eleverna uppvisar att de har en form av föreställning om att det på 
skolan finns ett informellt regelsystem där mobbning är tillåtet så länge den håller sig 
inom detta regelsystems ramar. De menar att de som mobbar använder detta 
regelsystem för att upprätthålla sin roll och att problem uppstår först när någon rör 
sig utanför de informella ramarna. Den som bryter mot reglerna kan vara både den 
som mobbar och den som är utsatt. Eleverna verkar dock se systemet som något som 
går att utnyttja av alla parter, även den utsatte kan använda reglerna för att ta sig ur 
situationen (Eriksson-Barajas & Lindgren, 2009). Dessa beskrivningar 
överensstämmer mycket med de som Björk (1995) framställer i sin avhandlig, om 
hur reglerna finns och utnyttjas av den som mobbar och ger denne det 
handlingsutrymme som krävs för att kunna utöva makt över andra. 
 
Det informella systemet är det system eleverna lever efter och mobbning blir, då det 
följer systemets regler, en accepterad del av skolans normsystem (Eriksson-Barajas 
& Lindgren, 2009). Eleverna menar att individerna inte kan påverka varken att de 
blir mobbade eller att de mobbar och därför inte har någon skyldighet att göra något 
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för att ändra systemet. På sätt och vis menar eleverna att den mobbningssituation 
som finns är skapad av en social situation som går i arv på skolan. Det ansvar som 
den enskilda individen har är enbart att hantera situationen utifrån förutsättningarna 
(Eriksson-Barajas & Lindgren, 2009). 
 

5.5.6 Orsak; Skolan, samhället och människans natur 
 
Att orsaken till mobbning skulle ligga i skolans informella system är enbart en av de 
förklaringar som lägger skulden på skolan. De andra förklaringar som lägger skulden 
på skolan är dock mycket mer inriktade på skolans synliga arbete och inte elevernas 
egna informella regler (Thornberg & Knutsen, 2010). Den ena förklaringen skulle då 
vara att det handlar om att elever är uttråkade i skolan. Skolans struktur gör allt 
tråkigt, det finns inget annat att göra och därför uppstår mobbning. Att skolan helt 
enkelt har för dåligt antimobbningsarbete är den andra förklaringen. Eleverna menar 
att lärarna och resten av skolans personal helt enkelt inte bryr sig om att det sker 
mobbning, att det inte finns någon övervakning eller förebyggande arbete 
(Thornberg & Knutsen, 2010). 
 
Att problemet skulle ligga i skolans struktur eller arbete mot mobbning var ett 
mycket ovanligt svar hos eleverna, enbart 7 % av de svarande i undersökningen 
angav detta som orsak. Lika ovanligt var det att eleverna angav orsaker som rörde 
mänsklig natur eller samhällig påverkan (Thornberg & Knutsen, 2010). Då de gjorde 
det så nämnde de sådant som att det skulle vara en del av den mänskliga naturen att 
vi är olika och då att det skulle vara oundvikligt att det uppstår konflikter. Eleverna 
tror att det skulle kunna vara en biologisk instinkt att avvisa det som är avvikande 
eller annorlunda. Då samhället i stort fick vara en del i förklaringen menade eleverna 
att det berodde på att samhället är så utseendefixerat. I samhället föredras de som ser 
ut på ett visst sätt och därför mobbas de som inte uppfyller kraven. En liten andel av 
eleverna uppgav också att de trodde att det rörde sig om den generellt dåliga mentala 
hälsan hos unga människor (Thornberg & Knutsen, 2010).   
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6 DISKUSSION 
 
I följande kapitel diskuteras resultatet i relation till bakgrund och utifrån det 
teoretiska perspektivet.  
 
6.1 Vilka och hur många är inblandade i mobbning 
 
Antalet elever som uppger att de är inblandade i mobbning skiljer sig stort mellan 
undersökningarna och även i flera fall med den statistik som Statistiska centralbyrån 
(2011) och Skolverket (2011) har sammanställt.  
 
Den lägsta siffran över antalet mobbade finner vi i Solbergs m.fl. (2007) 
undersökning, där enbart 9.5% uppgav att de hade blivit mobbade. Den högsta 
siffran ligger på 25% vilket överensstämmer med statistiska centralbyråns (2011) 
uppgifter, och kommer från Thornberg och Knutsens (2010) undersökning. Att dessa 
siffror skiljer sig så kraftigt åt kan antingen bero på att Solbergs m.fl. (2007) 
undersökning är genomförd i Norge medan Thornberg och Knutsen (2010) 
genomförde sin i Sverige men troligare är att den definition av mobbning som 
användes i Solbergs m.fl. (2007) är något snävare. Som jämförelse kan användas 
Skolverkets (2011)  rapport som uppvisar att olika resultat kommer beroende hur 
man skiljer mellan mobbning och kränkning. Skolverkets (2011) högsta siffra, som 
inkluderar former av kränkning, är i närheten av Thornberg och Knutsens (2010) och 
deras lägre siffror, med snävare definition, närmar sig Solbergs m.fl. (2007). 
 
En än större skillnad går att finna bland resultaten för hur många som uppger att de 
mobbar andra. Återigen uppvisar Solbergs m.fl. (2007) undersökning mycket låga 
resultat, enbart 4.6% av de svarande uppgav att de utsatt andra för mobbning. I 
Thornberg och Knutsens (2010) undersökning uppger hela 19% att de utsatt andra 
för mobbning. Även här handlar det antagligen om definitionen av mobbning som de 
svarande har fått förhålla sig till. Patchin och Hinduja (2010a) har ännu högre 
resultat vad gäller de som mobbar. Hela 34.1% av de svarande uppgav att de hade 
mobbat andra. Dock är den definitionen som Patchin och Hinduja (2010a) lät 
medfölja sina enkäter mycket vag vad gäller mobbningens upprepande karaktär och 
troligt är att det är därför som deras resultat är så mycket högre, definitionen täcker 
samma sorts handlingar men berör inte huruvida det ska ske vid upprepade tillfällen 
eller ej.  
 
Enbart Thornberg och Knutsen (2010) samt Solberg m.fl. (2007) har siffror på hur 
många elever som både blir utsatta för mobbning samt mobbar andra. Siffrorna 
skiljer sig även här åt mellan de olika undersökningarna med den lägsta siffran 2.1% 
(Solberg m.fl., 2007) och den högsta 11% (Thornberg & Knutsen, 2010).  Dock är 
båda undersökningarna överens om att det är en betydande lägre del elever som är 
både mobbade och mobbare än den del elever som är antingen eller. 
 
Siffrorna från internetmobbningen skiljer sig även de. Skolverkets (2011) siffror 
visar på att enbart 1% av alla elever skulle vara utsatt på nätet bleknar gentemot de 
siffror som de vetenskapliga studiernas undersökningar tar upp. Den lägsta siffran är 
20% (Popović-Ćitić m.fl. 2011) och Hoff och Mitchells (2008) siffror går så högt 
som 56% utsatta.  
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Till stor del visar studierna att det till större del är pojkar som är inblandade i 
mobbning såväl vad gäller de som mobbar samt de som blir utsatta för mobbning. 
Uppgifterna går igen även i internetmobbning men ett undantag finns. Hoff och 
Mitchell (2008) konstaterar i sin undersökning att det till högre grad är flickor som 
blir utsatta för internetmobbning. Hela 72% av flickorna i deras undersökning 
uppgav att de blivit utsatta för mobbning via Internet. Möjligtvis skulle skillnaden 
kunna bero på att de deltagande i Hoff och Mitchells (2008) undersökning är något 
äldre än deltagarna i de övriga undersökningarna men vidare undersökningar behöver 
göras. 
 
6.2 Vad karaktäriserar en mobbare 
 
Thornberg och Knutsen (2010) visar i sin studie att mobbning kan bero på att 
mobbaren vill skydda sig själv från mobbning och då få större status och en högre 
social position. Mobbare känner intolerans mot de som avviker, detta kan vara en 
annan religion, sexuell läggning eller ett funktionshinder (Hoff & Mitchell, 2008). Ur 
ett sociokulturellt perspektiv menar man att människor påverkas av miljön samt de 
värderingar som finns runt omkring. Formandet av människans identitet skapas i 
samspelet med miljön och de människor som finns runt omkring oss (Säljö, 2005). 
 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv kan vi då se mobbning som något som uppstår 
då de värderingar som eleven tar in, menar att de som avviker från de gällande 
normerna är mindre värda. I samspelet mellan miljön och människan har en identitet 
skapats som inte känner sig tillräcklig och därför kämpar för att få större status. En 
förklaring på mobbning utifrån vårt resultat skulle kunna vara, då man ser på det hela 
ur ett sociokulturellt perspektiv att om en elev känner sig annorlunda och avviker 
från gruppen, för att då själv inte bli mobbad börjar mobba andra.  
 
I skolan påverkas eleverna av de värderingar som läraren, klasskamraterna och 
skolan i sig har, mobbning som sker då någon vill får högre status eller anser att 
någon avviker på ett negativt sätt kan då förklaras med att de värderingar som 
mobbaren har tagit till sig godkänner denna typ av beteende och gör att mobbaren 
validerar sitt eget beteende (Hundeide, 2006). När mobbaren inte tolererar andra 
människors olikheter har mobbaren tagit in dessa värderingar i sin närmiljö eller av 
någon annan människa med dessa tankar. Av resultatet kan man därför anta att för 
mobbaren är detta något helt normalt och som håller sig inom de ramar som skapats i 
identiteten. Vid mobbning i skolan kan vi då säga att skolan inte nått fram till eleven 
och kunnat förmedla de värderingar som skolan grundar sig på, som menar att alla 
människors olikheter är en fördel. Istället anser eleven att detta är något negativt och 
trycker ner dem som hamnar i den kategorin.  
 
Eriksson- Barajas och Lindgren (2009) har kommit fram till att mobbning även kan 
bero på att mobbaren är avundsjuk på den person som han/hon då väljer att mobba. 
Denne person har något som mobbaren inte har men vill ha. Då ett sociokulturellt 
synsätt menar att samspelet mellan människor är viktigt och att det är här som 
lärande sker (Säljö, 2005) kan vi då tänka oss att mobbning sker när detta samspel 
inte fungerar. Mobbaren kan då känna sig i underläge och maktbalansen är inte jämn, 
för att den ska bli det börjar personen som känner sig underlägsen att mobba den 
överlägsne.  
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Lärande sker i samspelet mellan människor, vi utvecklas genom att lära av dem som 
kan mer än vi själva. Att se och härma andras beteende blir då en naturlig del av 
lärandeprocessen (Säljö, 2005). Att vi lär oss genom att se vad andra gör förklarar 
Eriksson- Barajas och Lindgrens (2009) teori om att erfarenheter av att själv bli 
utsatt för mobbning kan göra att personen rättfärdigar mobbning och därför själv 
börjar mobba (Eriksson-Barajas & Lindgren, 2009). En elev som själv varit utsatt för 
mobbning lär sig att detta är något som förekommer och som han/hon får göra då 
andra gjort detta mot mobbaren tidigare. Detta gör att andra elever som blir åskådare 
till mobbning även kan få intrycket av att mobbning är normalt och legitimt.  
 
Barn som blir slagna eller behandlade illa i hemmet har även en tendens att bli 
mobbare (Eriksson-Barajas & Lindgren, 2009), även här kan vi dra paralleller till ett 
sociokulturellt perspektiv. Barnen lär sig att det är okej att slåss och kan då själva 
använda sig av det för att få sin vilja igenom i skolan. Att slåss och trycka ner andra 
människor är det sätt barnet lärt sig att hantera problem och det blir naturligt för 
denne att göra detsamma i andra situationer. Inte bara Eriksson-Barajas och Lindgren 
(2009) menar att hemförhållanden påverkar barnens beteende i skolan, Thornberg 
och Knutsen (2010) skriver att hemförhållanden kan påverka barn till att mobba. Det 
barn är med om och den miljön som de växer upp i är med och skapar dess identitet, 
något som senare påverkar andra människor i skolan (Säljö, 2005).  
 
Våldsamma TV program och TV-spel kan influera till handlingar i form av 
mobbning i skolan, deras syn på rätt och fel förvrängs och handlingarna legitimeras 
för mobbaren (Thornberg & Knutsen, 2010). Även Thornberg och Knutsens (2010) 
resultat kan kopplas till Säljö (2005) som menar att vi lär av vad vi ser, barn ser 
våldsamheter och dess konsekvenser på TV och tror att det går att använda sig av i 
verkligheten.  
 
6.3 Vad kännetecknar den som blir utsatt för mobbning 
 
Eriksson-Barajas och Lindgren (2009) har i sin undersökning fått svar från elever att 
den som blir mobbad blir det för att den avviker från normerna, detta kan vara 
utseendet men eleverna menar att det oftast handlar om personligheten. Mobbaren 
använder sig av utseendet som en förevändning för att mobba. Även Thornberg och 
Knutsen (2010) kom fram till att utseendet spelar en stor roll hos den som blir 
mobbad. Om de som mobbar hellre uppger utseende som orsak fast personligheten är 
den verkliga orsaken betyder det att eleverna lärt sig att det är okej att vara 
fördomsfull mot andras utseende men inte att nedvärdera andras personligheter. 
Någonstans ifrån har eleverna fått detta intryck av att man får klaga på andras 
utseende, detta kan vi sätta i samband med hur vi tar in normer och värderingar från 
människor runtomkring (Säljö, 2005).  
 
De ideal och tankar vuxna människor har om vad som är positiva egenskaper 
överrensstämmer inte alltid med elevernas. Detta kan göra att elever som har många 
av dessa egenskaper kan ses som annorlunda av andra elever och därför bli mobbade, 
exempel kan vara att ett väldigt starkt självförtroende kan verka stötande (Eriksson-
Barajas & Lindgren, 2009). I den miljö människor befinner sig i sker ett samspel 
mellan aktörer, de värderingar som alla aktörer har påverkar andra människor i 
gruppen. I olika situationer och i olika miljöer skapas då normer och det som anses 
vara rätt och fel kan variera beroende av vilket tillfälle som personen befinner sig i 
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och vilka regler som satts där (Säljö, 2005). Att vuxenvärlden ser ett karaktärsdrag 
som positivt men eleverna ser det som negativt, skulle ur sociokulturell synvinkel 
betyda att den som mobbar blir utsatt för dubbeltydiga budskap. Vuxenvärlden säger 
att något är positivt men den jämnåriga gemenskapen ser det som negativt. 
Uppenbarligen betyder i sammanhanget den jämnåriga gruppen mer för normerna än 
vuxenvärlden. De normer och värderingar som barnen byggt upp krockar med de 
värderingar som vuxna anser vara rätt.  
 
En person som tidigare varit mobbare kan senare bli mobbad om personen är fast i 
ett beteende som provocerar andra. Mobbningen kan då bli en hämnd för att den 
mobbade tidigare varit mobbare (Thornberg & Knutsens, 2010). I samspelet mellan 
människor och miljö skapas en identitet, den vi är och det vi kan skapar en bild av 
vem vi är (Säljö, 2005). Mobbaren kan då ha blivit fast i sin roll som just mobbare, 
det är detta personen kan och det den är. Gruppen har lärt personen vem den är, du är 
en mobbare, då upprätthålls rollen som mobbare genom handlingar. I denna situation 
skapas ett mönster som gör att mobbaren fortsätter mobba eftersom det är så gruppen 
ser på personen och det är den rollen som tilldelats denne.  
 
Vissa menar att den mobbade är svag, har låg självkänsla (Patchin & Hinduja, 
2010b) samt har få vänner och kan därför lätt bli utsatt för mobbning. Det finns dock 
vissa som istället anser att det handlar om att den mobbade är elak och har utsatt 
andra för elakheter, följden av det blir då att personen blir mobbad som hämnd eller 
straff för sina handlingar (Thornberg & Knutsen, 2010). Att eleverna tar problemet i 
egna händer, straffar den som mobbat, eller gjort något elakt, betyder att de inte litar 
till systemet, att vuxenvärlden kan hjälpa, alltså har tidigare erfarenheter lärt dem att 
hantera problemen på detta sätt. Säljö (2005) menar att det sker en utveckling hos 
individen då de får samspela med människor som kan mer än de själva. Liknande en 
lärlingssituation tas personens handlingar och värderingar upp av andra. Detta skulle 
betyda att eleverna i den miljö de befinner sig i lärt sig att det är på detta sätt 
mobbning hanteras.  
 
6.4 Hur och varför mobbning uppstår 
 
I de undersökningar där eleverna blev direkt tillfrågade vad de trodde var orsaken till 
mobbning så var svaren vanligtvis grundade på individuella orsaker (Thornberg & 
Knutsen, 2010; Eriksson-Barajas & Lindgren, 2009). Eleverna såg tydligen 
mobbning som ett problem antingen hos den som mobbar eller den som blir utsatt 
eller mellan dessa.  
 
Att lägga skulden på individen går inte att förena med ett sociokulturellt perspektiv 
då detta menar att individen formas av samspelet (Säljö, 2005). Att eleverna dock 
väljer den förklaringen blir intressant då det speglar att eleverna uppenbarligen fått 
lära sig från den miljö de kommer ifrån att mobbning beror på fel hos individen. 
Utifrån ett sociokulturellt perspektiv måste man då anta att den miljö eleverna 
befinner sig i, som formar deras bild av världen, ger eleverna bilden av att mobbning 
beror på individen, och eleverna har aldrig blivit presenterade en annan förklaring.  
 
Den vanligaste förklaringen av alla (Eriksson-Barajas & Lindgren, 2009; Thornberg 
& Knutsen, 2010) var att mobbningen berodde på att den mobbade avvek från 
normen, antingen genom sitt utseende eller genom sitt beteende. Hundeide (2006) 
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menar att tolerans är något som barn lär sig utifrån den miljö de befinner sig i, det 
vill säga om de växer upp i en tolerant miljö lär de sig att bli toleranta. Om eleverna 
tror att mobbning beror på att individen avviker tyder det på en intolerans hos 
eleverna mot avvikande beteende. Dock fanns det ett par elever som närmade sig en 
sociokulturell förklaring då de menade att det också handlade om att samhället inte 
accepterar de som avviker (Thornberg & Knutsen, 2010) och att det är därför som de 
avvikande blir utstötta och mobbade. I förlängningen skulle det innebära att eleverna 
inte accepterar de som avviker från normen då den sociala miljö som de lever i lär 
dem att de inte ska avvika, utan följa normen och förkasta dem som inte gör det. 
 
Grupptryck skulle kunna vara en förlängning av den tanken. Då gruppen tas upp som 
delaktig i mobbningssituationen är just en av anledningarna återigen att gruppen 
skulle vara avogt inställd till dem som avviker. I just detta fall är kanske normen inte 
den allmänna men en norm skapad av gruppen och därmed utesluts de som inte 
passar in (Thornberg & Knutsen, 2010).  
 
Utifrån det Säljö (2005) skriver om hur vi skapar våra normer genom det sociala 
samspelet blir resonemanget om gruppdynamiken klarare (Eriksson-Barajas & 
Lindgren, 2009). Där menar eleverna att mobbningen är inbyggd i gruppdynamiken 
men de hade lika väl kunnat säga att den är en del av det sociala samspelet. Följden 
skulle i sådana fall bli en spiral där problemet eskalerar i den meningen att gruppens 
medlemmar skapar sin identitet utifrån gruppen och de roller som medlemmarna blir 
tilldelade kommer de att upprätthålla (Hundeide, 2006).   
 
Det hela blir än tydligare när man ser på det resultat som pekar på att eleverna följer 
sitt egna informella regelsystem (Björk, 1995; Eriksson-Barajas & Lindgren, 2009). 
Ett informellt regelsystem skulle kunna vara en följd av att eleverna finner att de 
regler de lever efter inte är de regler som är officiella. Om skolans regler inte 
efterlevs kan eleverna uppleva att de reglerna inte gäller och därför skapa sina egna. 
Då gruppen godkänner dessa regler blir de mer verkliga än skrivna regler som inte 
har förankring hos eleverna. Rätt och fel skapas av gruppen, och de människor 
eleverna har omkring sig (Hundeide, 2006) och inte av vad som står skrivet 
någonstans utanför den sociala värld eleverna lever i.  
 
Då eleverna lägger skulden för att mobbning sker på samhället är det i former av 
människans natur eller hur samhället idag är utseendefixerat och intolerant mot 
avvikelse (Thornberg & Knutsen, 2010). Att eleverna för ett resonemang som går ut 
på att det skulle ligga i människans natur att avvisa dem som inte uppfyller normen 
visar enbart än tydligare på att den sociala miljö som dessa elever växer upp i är 
intolerant. Om eleverna ser det som så självklart att följa normen, att de antar att det 
är biologiskt betingat att avisa dem som inte gör det, skulle det innebära att deras 
omgivning så tydligt visar att det är normalt att avvisa avvikande att eleverna antar 
att det är något absolut, något som inte går att ändra. 
 
I vårt resultat där eleverna förklarar mobbning som att det skulle bero på att 
samhället är utseendefixerat, vilket borde innebära att eleverna menar att det är på 
grund av samhällets utseendefixering som vissa individer blir så pass fixerade vid 
utseende att de mobbar de som inte duger enligt samhällets krav. I det resonemanget 
uppvisar eleverna en förståelse för ett sociokulturellt resonemang, då ett sådant enligt 
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Hundeide (2006) skulle innebära att det är samhällets normer som blir individens 
normer då den sociala miljön är den som formar oss som individer.  
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6.5 Pedagogiska implikationer 
 
Det blir i ljuset av vår undersökning uppenbart att skolans normsystem inte når fram 
till eleverna. I klassrummet talar lärarna om alla människors lika värde och rätten att 
tycka vad man vill men dessa normer följer inte med eleverna hem. Skolans 
värdegrund måste bli tydlig för eleverna, inte som en läxa att rabbla på lektionen 
men som en sanning att leva efter. Skolans ansvar blir därefter att leva efter dessa 
normer, inte bara tala om dem, så eleverna får lära i en social miljö där dessa normer 
efterlevs. 
 
Det blir också tydligt att skolan måste arbeta med att stödja barns självbild och bygga 
upp deras självkänsla. Resultatet visar tydligt att en låg självkänsla bidrar till 
mobbning. Resultatet visar också att eleverna inte alltid värderar ett högt 
självförtroende på det sätt som vuxenvärlden gör. Dock verkar det troligt att om alla 
elevers självkänsla var högre skulle ett högt självförtroende vara mer accepterat. 
Skolan måste därför verka för att alla elever har en positiv bild av sig själva och 
förstår att en hög självkänsla är något positivt som alla förtjänar att ha.  
 
Ett stort problem när man diskuterar elevers bild av mobbning är att eleverna tycks 
rättfärdiga mobbning. Det är egentligen inte så konstigt. Vi lever i ett samhälle där 
barn hela tiden blir utsatta för medias skeva normer, där en människa bedöms utifrån 
sitt utseende och sin stil och där det är accepterat att kritisera människor för detta. Att 
hänga ut en människa för dess utseende, frisyr, eller plötsliga viktökning är på många 
sätt likställt med mobbning. När barn ser detta beteende kan de mycket väl få 
intrycket att det är okej att avvisa dem som inte uppfyller medias krav.  
 
Att eleverna rättfärdigar mobbning, oavsett vilka argument de har, är inte ett 
acceptabelt beteende. Det är skolans och hela samhällets ansvar att se till att våra 
barn växer upp med sunda värderingar och normer. Skolan måste motverka den 
skeva medianormen som säger att vissa inte duger och istället se till att alla elever 
känner att de är accepterade och att de behandlar varandra därefter.  
 
Skolan har en värdegrund som bygger på de mänskliga rättigheterna, en norm där 
alla har samma värde och rätt att tycka och tänka vad de vill. Mobbning är ett hot 
mot dessa rättigheter och det är därför dags för skolan att leva upp till de värderingar 
de förespråkar.  
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