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Sammanfattning 
 

Denna litteraturstudie avser att med befintlig forskning redogöra för hur skolelever förklarar 

faktorer som bidrar till mobbningens uppkomst. Fortsättningsvis kommer således den analyserade 

litteraturen redovisa forskarnas skiljelinjer. Metoder som används i litteraturstudien för att 

identifiera elevers förklaringar är kvalitativ textanalys som tillämpats på sex svenska studier mellan 

år 2008–2017. Vidare används en hermeneutisk metod i tolkningen av analyserad litteratur för att 

därav fånga elevers upplevda verklighet. Genom litteraturstudiens metoder har tre olika 

kategoriserade teman kunnat identifieras; individ-, grupp- och könsförklaringar. Resultatet visar att 

skolelever förklarar mobbningens uppkomst genom att peka på faktorer kopplade till individer 

genom mobbarens personlighet, känslostyrning och bakgrund samt offrets avvikelse i beteende och 

utseende. Därtill framkommer att skolelever således pekar på gruppförklaringar genom; sociala 

hierarkier, kamratgrupper, grupptryck, samhälleliga normer, reklam, rådande könsnormer, 

gruppdynamik, inflytande, status, skolan, vuxnas frånvaro, människans sätt att vara och inlärt 

beteende. Avslutningsvis visar litteraturstudien att flickor och pojkar ger varierande förklaringar till 

att förklara mobbningens uppkomst med skiljelinjen att flickor i högre utsträckning ger en mer 

mångfaldig bild till att förklara uppkomsten. 

 

Nyckelord: Mobbning, elever, kön, skola, uppkomst, förklaring, orsak. 

  



 
 

Innehåll 
1 Inledning ......................................................................................................................................................... 1 

1.1 Problembeskrivning ................................................................................................................................ 2 

1.2 Syfte och frågeställning .......................................................................................................................... 2 

1.3 Bakgrund ................................................................................................................................................. 3 

1.4 Avgränsningar ......................................................................................................................................... 4 

1.5 Disposition .............................................................................................................................................. 4 

2 Metod och material ....................................................................................................................................... 5 

2.1 Metodval ................................................................................................................................................. 5 

2.2 Litteratursökning .................................................................................................................................... 5 

2.3 Analysprocess ......................................................................................................................................... 6 

2.3.1 Analysscheman .................................................................................................................................... 8 

2.4 Analyserad litteratur............................................................................................................................... 8 

2.4.1 Bullying and Negotiated Identities: Perspectives of 7th and 8th Grade Girls av Camilla Forsberg 

(2017) ........................................................................................................................................................ 9 

2.4.2 The social ordering of belonging: Children’s perspective on bullying av Camilla Forsberg & 

Robert Thornberg (2016) ........................................................................................................................ 10 

2.4.3 13-year-olds’ perception of bullying: definitions, reasons for victimization and experience of 

adults’ response av Ann Frisén, Kristina Holmqvist & Daniel Oscarsson (2008) .................................. 11 

2.4.4 Teenagers Explanations of Bullying av Robert Thornberg & Sven Knutsen (2011) .................... 12 

2.4.5 Older Teenagers’ Explanations of Bullying av Robert Thornberg, Robert Rosenqvist & Per 

Johansson (2012) .................................................................................................................................... 13 

2.4.6 Schoolchildren’s social representations on bullying causes av Robert Thornberg (2010) .......... 13 

3 Resultat ........................................................................................................................................................ 15 

3.1 Individförklaringar ................................................................................................................................ 16 

3.1.1 Mobbaren....................................................................................................................................... 16 

3.1.2 Offret .............................................................................................................................................. 17 

3.1.3 Individförklaringar utifrån olika erfarenheter .............................................................................. 18 

3.2 Gruppförklaringar ................................................................................................................................. 19 

3.3 Mobbningens uppkomst utifrån kön ................................................................................................... 21 

4 Diskussion..................................................................................................................................................... 24 

5 Slutsatser ...................................................................................................................................................... 27 

6 Begränsningar och vidare forskning ............................................................................................................ 28 

7 Referenslista................................................................................................................................................. 29 

 
  



1 
 

1 Inledning 
 

Mobbning är en av skolgångens problematiska sidor och förhoppningsvis någonting som är 

eftersträvansvärt att motverka. Mobbning i skolgången gör således att vi kan ha olika erfarenheter 

beroende på vilken relation varje enskild individ har till den. En del kan ha erfarenheter av att själva 

bedrivit mobbning, andra av att personligen ha blivit drabbad av mobbning och somliga andra som 

åskådare till mobbning eller så saknas erfarenheter till mobbning. Det finns således motivering till 

att titta på hur mobbningens uppkomst utvecklar sig genom skolan. Eriksson (2001) menar att 

skolan som skådeplats framträder genom följande kännetecken; en plats med reducerad förmåga att 

välja vilka andra individer som också ska finnas i omgivningen, en plats som är svår att avträda 

från, en plats slumpmässigt antal sett till klasstorlek och en plats som individer befinner sig i under 

en längre tidsperiod. Friends (2017) rapport har mätt hur många elever i grundskolan som upplevt 

mobbning där resultaten visar att 20 procent av tillfrågade elever inom låg- samt mellanstadiet och 

12 procent inom högstadiet säger sig ha upplevt mobbning. Det framgår således i Friends (2017) 

rapport att förklaringen till varför mobbning sker är svårtolkat då fenomenet ter sig utifrån olika 

nivåer och blir därför svårt att bestämt säga vad som ligger bakom mobbningens exakta 

orsakssamband. Skolverket (2017) visar genom PISA-undersökningen från 2015 där det 

framkommer att en av sex svenska 15-åringar upplever sig mobbade flera gånger varje månad. 

Vidare visar även Skolverket (2017) i PISA-undersökningen från 2015 på två faktorer där 

mobbningen är mer framträdande; lägre socioekonomisk status och prestationer sett till skolresultat. 

PISA-undersökningen visar också att elever som upplever sig mobbade tenderar att se sig själva 

som avvikande i relation till andra inom skolan, enligt Skolverket (2017).  

 

Ovanstående rapport från Friends (2017) och Skolverkets (2017) skrivningar utifrån PISA-

undersökningen 2015 ger tyvärr ingen djupare förståelse eller någon lösning på den rådande 

problematiken som föregås av mobbning. Visserligen bringar de fram ljus i debatten kring 

mobbning genom uppmärksamheten som skapas genom att på ett konkret sätt framlägga statistik. 

Därför krävs det ett djup för att kunna förstå mobbningens problematik innan det kan förebyggas, 

där orsaker till mobbningens uppkomst är viktiga att förstå. Det ska påpekas att förstå mobbningens 

uppkomst genom dess orsaker inte med omedelbar verkan kommer göra att problematiken 

försvinner. Det kan föregås av en problematik som ligger bortom det individuella och vidare till 

komplexa samband som tar mycket lång tid att ändra på. Det är ändå viktigt att med denna 

litteraturstudie lyfta fram ett djup då det förhoppningsvis genererar ett intresse för människor som 

verkar inom skolan, men också för människor som någon gång har eller ska verka inom skolan. 
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Viktigare än så öppnar denna litteraturstudien upp för ytterligare nyansering genom att se 

mobbningens uppkomst genom hur elever förklarar den. På så sätt kan litteraturstudien fungera som 

en länk mellan vuxna och unga för att skapa en samförståelse till mobbningens uppkomst och dess 

orsaker.  

1.1 Problembeskrivning 
 

Ovanstående avsnitt ger en aktuell och övergripande introduktion till fenomenet mobbning med 

dess orsaker. Vidare kommer denna problembeskrivning att motivera varför undersökningen ska 

bedrivas gentemot elevers förklaringar av mobbning. Den centrala motiveringen som avses med 

litteraturstudien är att nyansera mobbningens uppkomst på ett annat sätt genom att lyfta fram hur 

elever själva förklarar mobbningens uppkomst. En annan motivering till att studera frågan kring 

mobbningens uppkomst ur ett elevperspektiv är att samhället och fenomen förändras i dess 

utformning. Mobbningen har således genomgått förändringar i hur det yttrar sig där nätmobbningen 

har presenterat sig i och med att interaktioner också sker online. Elza Dunkels är docent vid Umeå 

universitet som forskar om ungdomar och deras relation gentemot nätet; bland annat nätmobbning. 

Dunkels (2015) lyfter fram två typer av internetforskning, där den modernare varianten utgår från 

att barn och unga har en annan typ av tolkningsprocess och förståelse till medieinnehåll. Vidare 

utvecklar Dunkels (2015) resonemanget med att svåra frågor som mobbning får en nyansering 

genom att bearbeta frågeställningar tillsammans med barn och unga, istället för att objektifiera barn 

och endast inkludera vuxnas tankesätt.  

 

Ovanstående resonemang om den moderna internetforskningen ur Dunkels (2015) föranleder vidare 

intresset kring att lyfta fram vad som egentligen elever anser vara mobbningens uppkomst. Således 

kan en annan bild presentera sig genom en djupare diskussion kring vilka orsaker som kan tänkas 

föreligga mobbningens uppkomst. Elevers synsätt på mobbningens uppkomst öppnar vidare upp för 

ytterligare en dimension om huruvida forskare tolkar innehållet. Fortsättningsvis skapas således 

utrymme att också utforska elevers synsätt då som tidigare nämnt i relation till att det finns olika 

erfarenheter av mobbning genom skolgången. Detta kan på så sätt mynna ut i olika förklaringar som 

påminner om varandra men också skiljer sig från varandra. Avslutningsvis kan också elevers synsätt 

visa på likheter och skiljelinjer kring hur könen förklarar mobbningens uppkomst och således bidra 

till att ge en tydligare bild. 

1.2 Syfte och frågeställning 
 

Syftet med litteraturstudien avser att undersöka hur mobbning uppkommer ur ett elevperspektiv. 

Vidare kommer syftet att besvaras med följande frågeställningar: 
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- Vilka faktorer är bidragande när elever förklarar mobbningens uppkomst? 

- Vilka teman identifieras utifrån bidragande faktorer i elevers förklaringar? 

- Hur ser könsskillnader och likheter ut bland elever till att förklara uppkomsten av 

mobbning? 

1.3 Bakgrund 
 

För att skapa ett förtydligande till mobbningens uppkomst så kommer litteraturstudien att presentera 

en historisk bakgrund till hur mobbningsforskningen har inledningsvis definierat mobbning för att 

sedan lyfta fram orsakerna till uppkomsten av mobbning. Dan Olweus kan ses som en pionjär till 

mobbningsforskningen då hans tidiga verk än idag lyfts fram, menar Eriksson (2001). Mobbning 

definierar Olweus (1998) genom att en individ upplever på ett återkommande sätt destruktiva och 

ogynnsamma handlingar som kan karaktäriseras genom; hotande uppträdande, repetitivt över en 

period och uppvisning av makt- och styrka mellan individer. Eriksson (2001) lyfter fram vilka Dan 

Olweus år 1986 ansåg vara orsaker till mobbningens uppkomst; där det framgår att ett ogynnsamt 

känslomässigt förhållande under tidiga år till föräldrar, utåtagerande humör, kroppsliga straff och att 

föräldrar inte motsäger hotfulla beteenden. Dessa orsaker kom sedan att förändras då Eriksson 

(2001) lyfter fram Gunilla Björks tankar från år 1995 kring mobbningens uppkomst som istället 

kom att fokusera på hur individer genom samverkan med varandra konstruerar en uppdelning av 

makt och inverkan gentemot varandra. Eriksson (2001) menar att den tidigare forskningen har 

föregåtts av ett stort fokus till ett synsätt präglad av individen vilket behöver utvidgas till att 

inkludera socialpsykologiska och sociologiska förklaringsmodeller. Genom detta skulle förståelsen 

kring mobbning som fenomen utvidgas och på så sätt utmana tidigare förklaringar. Eriksson (2001) 

förklarar vidare hur tidigare forskning från Heineman, Collins’ och Layders har bidragit till att 

utveckla en ny förklaring till mobbningens kärna genom ritualer. Vad som menas med ritualer 

menar Eriksson (2001) är en ambition av enhetlighet som minst två individer delar. Denna enhet, 

som kan kallas grupp, karaktäriseras genom; agerande gentemot gemensamma mål som stärker 

gruppens vikänsla, mål som gruppen konstruerar som önskvärda blir gruppen symboler som visas 

stor vördnad för och utträde från gruppen är problematiskt. Vidare förklarar Eriksson (2001) att 

gruppens symboler visas med stor vördnad så stärks sammanhållningen som sedan resulterar i vad 

gruppen förmedlar utåt gentemot andra, exempelvis mobbning. Genom att använda mobbning som 

verktyg kan det generera status hos en individ eller grupp vilket kan vara en annan förklaring till 

mobbningens uppkomst, menar Eriksson (2001). Fortsättningsvis till statusverktyget utvecklar 

Eriksson (2001) att detta leder till hur individer och frågan om tillhörighet är starkt sammankopplat 

med mobbning. 
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1.4 Avgränsningar 
 

Avgränsningar är gjorda i syftet där det framgår att litteraturstudien intresserar sig för hur elever 

upplever mobbningens uppkomst och vilka faktorer som är avgörande till detta. Därför tar inte 

litteraturstudiens resultat upp begreppsdiskussioner, efterföljande konsekvenser av mobbning, 

antimobbningsprogram eller lärares och pedagogers syn på mobbningens uppkomst. Däremot 

kommer litteraturstudiens resultat att redogöra kring hur forskarna tolkar elevers förklaringar av 

mobbningens uppkomst genom olika teoretiska begrepp. Forskningen som analyseras i 

litteraturstudien är samtliga svenska studier eftersom ett beslut om att litteraturstudien annars kunde 

bli allt för omfattande i dess storlek. Litteraturstudiens resultat innefattar sex studier från 2008 till 

och med 2017 med elever från årskurs 4 till sista året på gymnasiet. Det återfinns ingen distinktion 

mellan cybermobbning och traditionell mobbning i litteraturstudiens resultat då bägge kommer att 

sammanföras till begreppet mobbning.  

1.5 Disposition 
 

Uppsatsen delas upp i sju stycken avsnitt där det inledande kapitlet framlägger ämnesintroduktion, 

problembeskrivningen till syftet och frågeställningarna med efterföljande bakgrund för att sedan 

redogöra för avgränsningarna inom uppsatsen. Därefter följer ett avsnitt om vilka metoder som har 

använts och hur analysprocessen har gått till. Fortsättningsvis visar avsnittet litteratururval, sökord 

och presenterar källorna som har analyserats för att besvara syftet och frågeställningar. I det tredje 

avsnittet presenteras resultat genom tre huvudkategorier av den analyserade litteraturen. I fjärde 

avsnittet kommer en diskussion om resultatet, metoder och begränsningar att äga rum. Vidare följer 

ett femte avsnitt som lyfter fram uppsatsens slutsatser. Därefter finns ett sjätte avsnitt som redogör 

för studiens begränsningar och förslag på framtida forskning att framläggas. Avslutningsvis i det 

sjunde avsnittet hittas referenslistan som litteraturstudien använder sig av. 
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2 Metod och material 
 

Följande avsnitt i litteraturstudien presenterar inledningsvis vilken typ av metod som valts för att 

besvara syftet och frågeställningarna. Fortsättningsvis i avsnittet redogörs litteraturstudiens material 

med litteratururval, sökord, avgränsningar och presentera analyserad litteratur. 

2.1 Metodval 
 

Metoden som används i denna litteraturstudie är kvalitativ textanalys. Kvalitativ studie lämpar sig 

till denna uppsats då Bryman (2018) menar att aktörerna inom forskningens perspektiv är det 

väsentliga. En reservation ska göras gentemot att analysen inkluderar statistik i form av procentuella 

fördelningar som har relevans till efterföljande tillskrivelser utifrån aktörernas perspektiv, som av 

denna litteraturstudie är det väsentliga. En kvalitativ textanalys fokuserar på att läsa texter i sin 

helhet, delar och omständigheter runt omkring, enligt Esaiasson et al. (2017). Det framgår ur 

Esaiasson et al. (2017) att efter den första noggranna undersökningen av litteraturen så är kvalitativ 

textanalys lämplig eftersom forskaren med fördelaktighet vill fånga särskilda stycken i texten som 

framstår mer relevanta i sken av andra. Metoden lämpar sig då tidigare nämnda avgränsningar i 

uppsatsen redogör för att endast mobbningens uppkomst är av intresse för litteraturstudien. 

Forskaren har som bakomliggande ambition till kvalitativ textanalys att studera olika innebörder till 

företeelser eftersom innebörder inte är statiska, enligt Esaiasson (2017). Slutligen ska nämnas att en 

hermeneutisk metod används i tolkningsprocessen av textanalysen som kommer att förtydligas i 

analysprocessen inom detta metodavsnitt. 

2.2 Litteratursökning 
 

Systematisk litteraturstudie menar Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) görs genom 

att sammanställa befintligt genomförda studier som föregås av en systematisk sökning och noga 

kritisk undersökning. Litteratsökningen är inledningsvis inspirerad av Bryman (2018) som är 

strukturerad enligt tio steg. Bryman (2018) beskriver dem första stegen genom att göra en 

ämnessökning kopplat till forskningsfrågan för att därefter göra anteckningar med nyckelord och 

vidare relevant litteratur. Därefter menar Bryman (2018) att det är lämpligt att leta i bibliotek och 

databaser. Slutligen i litteratursökningens inledande fas ska sammanfattningar och relevanta 

rubriker läsas i kombination med att ny litteratur hittas som är ännu mer relevant till 

forskningsfrågan, enligt Bryman (2018). Modellen som Bryman (2018) utformat var lämplig för att 

få en överblick och bekanta sig med forskningsområdet. 
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Litteraturen söktes till en början genom Linköping universitetsbiblioteks databas; UniSearch. 

Sökorden var då bullying sweden som av 1,275 träffar. När sedan endast akademiska peer review-

tidskrifter infördes i sökningen kom antalet träffar ned till 814. Därefter lades sökordet school till 

och antalet träffar blev då 528. Slutligen blev sökorden online bullying sweden school vilket gav 14 

träffar och den första artikeln blev funnen; Older Teenagers’ Explanations of Bullying av Robert 

Thornberg, Robert Rosenqvist och Per Johansson (2012). När den första studien var funnen gjordes 

en manuell sökning. Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) beskriver en manuell 

sökning genom att studera referenslistan. När så gjordes hittades en annan lämplig studie 13-year-

olds’ perception of bullying: Definitions, reasons for victimisation and experiences of adults’ 

response skriven av Ann Frisén, Kristina Holmqvist och Daniel Oscarsson (2008). Vidare hittades 

ytterligare en studie i Thornberg, Rosenqvist och Johansson (2012) från referenslistan som var 

Teenagers’ explanations of bullying av Robert Thornberg och Sven Knutsen (2011). Den senare 

nämnda studien var intressant då den liknar Thornberg, Rosenqvist och Johansson (2012) i syftet 

men med en annan åldersgrupp. För att hitta ännu mer aktuell forskning gjordes därför en sökning 

på thornberg bullying sweden då hittades The social ordering of belonging: Children’s perspective 

on bullying av Camilla Forsberg och Robert Thornberg (2016) som passade litteraturstudiens syfte. 

Vidare hittades således Schoolchildren’s Social Representations av Robert Thornberg (2010) 

genom tidigare nämnda sökord. Avslutningsvis gjordes en sista sökning med orden forsberg 

bullying som gav 12 träffar. Den sista sökningen gav således också den sista studien till denna 

litteraturstudie; Bullying and Negotiated Identites: Perspectives of 7th and 8th Grade Girls av 

Camilla Forsberg (2017). Motivering varför denna passar litteraturstudiens syfte var delvis att det 

var en ny studie men också att den ger ytterligare data att analysera till en av frågeställningarna som 

tar upp könens likheter och olikheter till mobbningens uppkomst. 

2.3 Analysprocess 
 

Esaiasson et al. (2017) menar att en viktig aspekt inom systematisk textanalys är att klarlägga 

innehållet till olika teman och kategorier. Alvehus (2013) påpekar att när ett material är insamlat 

och ska analyseras är det fördelaktigt att inte i ett för tidigt utvecklat skede bestämma exakta 

kategoriseringar av teman. Därför gjordes flera jämförelser mellan forskarnas studier och noggranna 

läsningar för att inte i ett för tidigt skede bestämma exakt hur analysen skulle utformas. Esaiasson et 

al. (2017) beskriver att ett verktyg inom kvalitativ textanalys är att konstruera frågor gentemot 

litteraturen som ska analyseras. Följande frågor konstruerades när materialet skulle analyseras: 

• Vad vill forskaren säga med studien i relation till syftet? 

• Hur beskriver studien elevers förklaringar till mobbningens uppkomst med egna ord? 

• Vilka återkommande förklaringar ges i studien? 
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• Vilka möjligheter ges elever för att fördjupa förklaringar till mobbningens uppkomst? 

• Hur använder studiens författare elevers förklaringar med hjälp av egen tolkning och 

begrepp? 

• När skiljelinjer råder, vilka kontexter finns bakom som studiens författare vill förmedla? 

• Hur bidrar metoden till att förklara det som avses med syftet av studien? 

Esaiasson et al. (2017) lyfter fram att en kvalitativ textanalys genom analysverktyget som grundar 

sig i att svaret på frågor gentemot litteraturen inte är närmare angiven. Således kommer 

kategoriseringen styras av det som följaktligen hittas i forskarnas text som avses studeras i 

litteraturstudien. Då förklaringar avser litteraturstudiens syfte kommer den kvalitativ textanalysen 

att ha idéväsentlig prägel i litteraturstudien. Esaiasson et al. (2017) förklarar att idéväsentliga 

studier söker relevans utifrån hur ett begrepp yttrar sig genom olika sammanhang och mellan 

involverade. För att förtydliga så är analysen intresserad av mobbningens uppkomst som fenomen 

bland elever mer intressant än specificerad textförfattare. Materialet kom därefter att peka på två 

olika teman; när mobbningens uppkomst var relaterad till individers agerande och utseende eller 

gruppförklaringar. Ett förtydligande ska göras om att gruppförklaringar är ett omfångsrikt tema som 

sträcker sig utanför det individuella till mindre grupperingar i den absoluta närheten till 

övergripande större samhälleliga strukturer. Det ska tilläggas att analysen var i vissa fall svår att 

göra då bakomliggande orsaker bidrog till att vissa förklaringar kunde tolkas till flera kategorier. 

Inom individförklaringar finns tre underkategorier som uppdelas inledningsvis efter mobbaren och 

offret. Vidare hittades även ett annat tema som blev en tredje underkategori inom 

individförklaringar som handlar om elevers olika erfarenheter gentemot att förklara mobbningens 

uppkomst. Avslutningsvis skapades en kategori utifrån ett tema som kretsar kring vilka skillnader 

och likheter som könen förmedlar genom sina svar gällande mobbningens uppkomst.  

 

Hermeneutisk metod som ovan nämnde har använts i litteraturstudiens analysprocess för att tolka 

elevers svar. Andersson (2014) beskriver att hermeneutik är en vetenskapsgren som handlar om 

tolkning. Vidare lyfter Andersson (2014) att hermeneutiken ser sanning som ospecificerad och inte 

närmare angiven. När fenomenet mobbningens uppkomst vill undersökas kan förklaringarna variera 

och för att besvara syftet som avses med litteraturstudien blir det relevant att undersöka elevers 

upplevda verklighet. Bryman (2018) fyller i att hermeneutik riktar sig till att identifiera 

subjektiviteten hos andras perspektiv. Detta gör således att undersökningen av mobbningens 

uppkomst av elever följer inget uppställt ramverk och öppnar upp för ett friare tolkningsarbete hos 

forskaren. Eriksson Barajas, Forsberg och Wenström (2013) lyfter fram att hermeneutisk metod 

utgår från tre frågor; vad har skett, hur urartade det sig och varför sker det. En särskild tyngd blir då 
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alltså till varför mobbningen sker utifrån ett elevperspektiv. Vidare förklarar Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström (2013) att den hermeneutiska metoden söker förståelse till forskarens 

egen synvinkel och tolkning. Detta motiveras genom att analysera teoretiska begrepp som forskarna 

använder i sin tolkning av elevernas förklaring till mobbningens uppkomst. 

2.3.1 Analysscheman 
 

I litteraturstudien finns två olika analysscheman. Esaiasson et al. (2017) beskriver att 

analysscheman är lämpliga för textanalyser då det skapar en överblick över vad forskningen i 

väsentliga delar tar upp och till vilken kategori. Det första analysschemat finns i detta avsnitt som 

ger en överblick kring titel, författare, år, metod för datainsamling med dess begränsningar samt 

avgränsad årskurs och ålder från den analyserade litteraturen.  

 

Vidare finns ett analysschema under resultatavsnittet som ger ett sammanfattande innehåll utifrån 

tre kategorier vad som lyfts fram i den analyserade litteraturen. Det andra analysschemat 

konstruerades genom att litteraturen noggrant lästes igenom. Därefter med Esaiasson et al. (2017) 

förespråkande av klassindelning skapades två huvudkategorier; individ- & gruppförklaringar. 

Vidare förtydligas individförklaringar genom två underkategorier; mobbaren och offret vilket 

skapar en ytterligare förståelse för läsaren av denna huvudkategori. En tredje underkategori 

skapades utifrån elevers olika erfarenheter till att förklara mobbningens uppkomst. Vidare samlas 

den analyserade litteraturens innehåll sett till huvudkategorin gruppförklaringar. Där 

underkategorier således med samma motivering ville införas men inte gjordes då det i 

litteraturstudiens resultat skulle bli för uppdelat i rubriker och begränsat flyt i läsningen. Sedan 

fanns ännu en motivering då det kunde ge en allt för generaliserad bild av elevers förklaringar till 

mobbningens uppkomst. Således skapades ytterligare en huvudkategori, där skiljelinjer utifrån 

könens likheter och skillnader tas upp. Sammanfattningsvis till ovan kan sägas att en självkodning 

genom noggrann läsning har gjorts, vilket mynnat ut i tre huvudkategorier där en av 

huvudkategorierna har tre underkategorier. Detta med ovanstående motivering av att skapa en 

överblick för läsaren av flertalet studier som litteraturstudien analyserar.  

2.4 Analyserad litteratur  
 

Följande avsnitt kommer att redogöra bearbetad litteratur som gjorts till litteraturstudiens resultat 

för att ge läsaren en större inblick i det som slutligen analyserats. Avsnittet kommer att återberätta 

vilket syfte som studierna har haft för att därefter redovisa forskarnas metoder i studierna. Vidare 

kommer en sammanfattning av det som studierna tar upp förutom det som vidare framläggs i 

resultatavsnittet. Det ska tilläggas att utöver nedanstående analyserad litteratur så har boken Det 
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sociala livet i skolan: socialpsykologi för lärare av Robert Thornberg (2013) använts för att ge 

ytterligare förklaringar på teoretiska begrepp och teorier som lyfts fram genom den analyserade 

litteraturen. 

Titel Författare (år) Metod för datainsamling 

(årskurs/ålder) 

Begränsningar 

Bullying and Negotiated 

Identities: Perspectives of 

7th and 8th Grade Girls 

Camilla Forsberg (2017) Semi-strukturerade 

intervjuer (åk 7–8) 

40 flickor 

Varierande uppfattning av 

frågor genom flexibilitet 

The social ordering of 

belonging: Children’s 

perspective on bullying 

Camilla Forsberg & Robert 

Thornberg (2016) 

Semi-strukturerade 

intervjuer (åk 4–7) 

14 pojkar & 34 flickor 

Varierande uppfattning av 

frågor genom flexibilitet 

13-year-olds’ perception of 

bullying: definitions, 

reasons for victimization 

and experience of adults’ 

response 

Ann Frisén, Kristina 

Holmqvist & Daniel 

Oscarsson (2008) 

Enkätundersökning (13 år) 

403 pojkar & 473 flickor 

Följdfrågor och 

kompletterande frågor kan 

ej göras 

Teenagers Explanations of 

Bullying 

Robert Thornberg & Sven 

Knutsen (2011) 

Enkätundersökning (åk 9) 

93 pojkar & 97 flickor 

Följdfrågor och 

kompletterande frågor kan 

ej göras 

Older Teenagers’ 

Explanations of Bullying 

Robert Thornberg, Robert 

Rosenqvist & Per 

Johansson (2012) 

Enkätundersökning (Gy) 

100 pojkar & 115 flickor 

Följdfrågor och 

kompletterande frågor kan 

ej göras 

Schoolchildren’s social 

representations on bullying 

causes  

Robert Thornberg (2010) Semi-strukturerade 

intervjuer (10–13 år) 

20 pojkar & 36 flickor 

Varierande uppfattning av 

frågor genom flexibilitet 

Analysschema 1, litteraturstudiens forskningsmaterial. 

2.4.1 Bullying and Negotiated Identities: Perspectives of 7th and 8th Grade Girls av Camilla Forsberg 

(2017) 

 

Syftet som avses med studien är att ta reda på hur flickor inom årskurs 7 och 8 ställer sig till 

mobbning som fenomen genom samtal, menar Forsberg (2017). 

 

Forsberg använder sig av semi-strukturerade intervjuer genom att intervjua flickor par- och 

gruppvis. I studien som Forsberg gjort medverkar 40 flickor från tre skolor. Forsberg motiverar sin 

metod genom att förklara att intervjuerna kan ge upphov till delade erfarenheter som kan utveckla 

förståelsen för ett fenomen som mobbning. När Forsberg har samlat data och analyserat den har 

konstruktivistisk grundad teori använts. Därefter menar Forsberg att studien också framläggs genom 

att använda symbolisk interaktionism som utgår från att uppfattningar är formbara utefter en fri 
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tolkning genom interaktioner. Thornberg (2013) förtydligar att symbolisk interaktionism är en teori 

som underlättar förståelsen för hur unga handlar genom deras samverkansbakgrund. Därefter menar 

Thornberg (2013) att ungas identitet är föränderlig på grund av ömsesidig påverkan av möten med 

andra individer. Därefter föregås Forsberg av en kodning av data som samlats in från intervjuerna 

där tre identitetskategorier skapas; kön, drabbad och socialt värde. 

 

Inledningsvis lyfter Forsberg (2017) fram Olweus definition av mobbning för att därefter peka på 

att hur forskning visat på att pojkars och flickors sätt att mobba kan skilja sig åt vad gäller direkt 

eller indirekt mobbning. Vidare pekar Forsberg på en kunskapslucka där en noggrann undersökning 

kring hur flickor diskuterar fenomenet mobbning saknas, vilken är ansatsen till 

problembeskrivningen i studien. Således visar Forsberg hur intervjuade flickor samtalade om 

identiteter, könsnormer genom att själva placera sig i kontexter till vad som är betraktat som 

eftersträvansvärt inom sociala strukturer. Det ska påpekas att Forsberg ger en omfattande bild då 

transkribering av dialoger återfinns utefter analysens kategorier. Det framgår dessvärre inte av 

Forsberg några reservationer till begränsningar i studien. 

2.4.2 The social ordering of belonging: Children’s perspective on bullying av Camilla Forsberg & 

Robert Thornberg (2016) 

 

Studien som Forsberg och Thornberg (2016) gjort riktar sig till att utforska kring hur mobbningens 

uppkomst kan förklaras genom intervjuer med skolelever. Samtidigt pekar Forsberg och Thornberg 

(2016) att studien således också söker förklaringar utifrån symbolisk interaktionism.  

Metoden som Forsberg och Thornberg använder sig av för datainsamling är från 48 semi-

strukturerade intervjuer. Forsberg och Thornberg avgränsar sig till att intervjua elever från årskurs 4 

till 7. För att analysera data har Forsberg och Thornberg använt sig av konstruktivistisk grundad 

teori där efter kodning tre underkategorier till analysen utformades; sociala hierarkier, kamrater och 

nya medlemmar. De sociala hierarkierna menar Thornberg (2013) resulterar i mobbning då det 

förekommer via kraftmätningar av sammankomster och tävlan mellan varandra inom gruppen. 

Vidare skriver Thornberg (2013) att sociala hierarkier resulterar i att mobbningen blir ett verktyg 

som ökar inflytande och ställning hos individer som bedriver mobbning. Det ska tilläggas att 

Forsberg och Thornberg (2016) har ett centralt tema av sociala föreskrifter och tillhörigheter som 

föregås av kategoriseringsprocessen. 

 

Inledningsvis i studien pekar Forsberg och Thornberg på hur vänskap och interaktioner blir mer 

betydelsefull för barn vid en viss ålder. Därefter visar Forsberg och Thornberg en korrelation 

mellan drabbade av mobbning och avsaknad av vänner med en låg ställning gentemot andra i 
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sociala kontexter. Vidare lyfter Forsberg och Thornberg förutom definitioner även fram statistik på 

att Sverige 2009 hade en låg andel mobbning sett till andra länder. Därefter framkommer i Forsberg 

och Thornberg om tidigare forskning kring mobbningens negativa konsekvenser och riskzoner. 

Forsberg och Thornberg visar på en kunskapslucka där mycket forskning tidigare har bedrivits 

kvantitativt vilket föranleder studien till en kvalitativ ansats för att på så sätt skapa en djupdykning 

till hur elever förklarar grupputvecklingens dynamik ur olika perspektiv. Avslutningsvis pekar 

Forsberg och Thornberg på studiens begränsningar i form av intervjuer som kan föregås av en viss 

problematik i validitet då sanningsenligheten i svaren inte med säkerhet helt kan avgöras utefter vad 

som återberättas i intervjuerna och realiteten, därför rekommenderas att komplettera studien med 

exempelvis en fältstudie. Forsberg och Thornberg menar att ytterligare en begränsning i studien är 

att få pojkar deltog i studien, om fler hade deltagit hade resultatet möjligtvis sett annorlunda ut. 

2.4.3 13-year-olds’ perception of bullying: definitions, reasons for victimization and experience of 

adults’ response av Ann Frisén, Kristina Holmqvist & Daniel Oscarsson (2008)  

 

Frisén, Holmqvist och Oscarsson (2008) skriver att syftet med studien är uppdelat i tre angående 

hur 13-åringar ser på mobbning i relation till; begreppsförklaring, medverkan från vuxna och varför 

det sker. Vidare utvecklar Frisén, Holmqvist och Oscarsson att studien är tematiserat efter hur 

föreställningar om mobbning ser ut bland 13-åringar. Det ska även tilläggas att Frisén, Holmqvist 

och Oscarsson föregås av en tidigare studie gjord för 3 år tidigare, vilket betyder att denna studie är 

en sorts uppföljning. 

 

Metoden för datainsamling som Frisén, Holmqvist och Oscarsson använder är enkäter med 877 

stycken 13-åringar. Frisén, Holmqvist och Oscarsson förtydligar att studien är en uppföljning av en 

studie gjord 3 år tidigare, där 874 stycken från den ursprungliga enkätstudien ingår även i denna 

studie. Enkäterna som ligger till underlag till datainsamling i Frisén, Holmqvist och Oscarsson utgår 

inledningsvis genom att fråga om mobbningsfrekvens sett till egen erfarenhet för att sedan ställa 

öppnare frågor med fokus på orsaker kring mobbning. Slutligen i enkätundersökningen frågar 

Frisén, Holmqvist och Oscarsson om mobbningen har återberättats till en vuxen och vem, eller om 

en tystnad har genomgåtts efter mobbningen. 

 

Inledningsvis beskriver Frisén, Holmqvist och Oscarsson hur mobbning definieras genom Olweus 

definition på mobbning för att således problematisera den definitionen. Vidare förklaras att genom 

forskningens sätt att vara oense av definitioner finns det ännu en sak som kan problematisera 

mobbningen; huruvida relationen mellan vuxnas och ungdomars uppfattningar ser likadana ut. 

Frisén, Holmqvist och Oscarsson visar på hur studier har haltat i validitet då ena sidan forskare och 
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vuxna sett mobbningens definition på ett sätt medan ungdomar har en annan, vilket skapar en lucka 

när forskningens resultat ska sättas på sin spets. Vidare problematiserar Frisén, Holmqvist och 

Oscarsson tidigare forskning som främst tagit upp personligheten hos den som mobbar. Därför 

lyfter Frisén, Holmqvist och Oscarsson studiens mål genom att hävda fördelen i att forska kring hur 

unga tillskriver mobbningens uppkomst då den kan urarta sig på olika sätt utifrån vilket perspektiv 

eleven innehar men också vilka faktorer som tas upp. Begränsningar som Frisén, Holmqvist och 

Oscarsson redogör med sin studie är att öppna frågor inte alltid ger önskat resultat, då bristfällighet 

kan uppstå. Därefter beskriver Frisén, Holmqvist och Oscarsson att användandet av elevers 

självuppskattning kan inkludera att mäta andra negativa handlingar än mobbning, då tolkningen när 

mobbning sker görs utifrån elevens perspektiv. 

 2.4.4 Teenagers Explanations of Bullying av Robert Thornberg & Sven Knutsen (2011) 

 

Syftet som avses med studien menar Thornberg och Knutsen (2011) är att utforska mobbningens 

existens utifrån ett tonårsperspektiv. Thornberg och Knutsen studie avser även syftet att titta till 

köns- och erfarenhetsskillnader till att förklara mobbning. Studien som Thornberg och Knutsen har 

gjort avgränsar sig till elever i årskurs 9. 

 

Thornberg och Knutsen använder datainsamling från en enkätundersökning bestående av från 

början 185 stycken som slutligen blev 176 stycken responderande elever på grund av innehållslösa 

svar. Till dataanalysen använder sig Thornberg och Knutsen av både kvalitativ och kvantitativ 

metod. Genom att använda grundad teori skapar Thornberg och Knutsen 26 kategorier under 5 

huvudkategorier till vad som kan tillskrivas mobbningens uppkomst. 

Inledningsvis lyfter Thornberg och Knutsen individual- och socialpsykologiska definitioner av 

mobbning. Därefter beskriver Thornberg och Knutsen behovet av att forska kring orsaker till 

mobbning och i detta fallet genom ett elevperspektiv för att vidare beskriva forskningsläget om hur 

tidigare studier har visat blandade orsaker till mobbningens uppkomst. Fortsättningsvis menar 

Thornberg och Knutsen att studien även kommer att avses testa den statistiska relationen mellan 

individualistiska och övriga förklaringar. Studiens begränsningar menar Thornberg och Knutsen 

finns i en oförmåga att ta ytterligare ett steg genom att förklara relationen mellan erfarenhet och 

kön. Därefter pekas på en annan begränsning gällande tillförlitligheten mellan erfarenhet med olika 

tillskrivelser, Thornberg och Knutsen menar att detta kan underskatta resultatets egentliga värde. 

Därefter lyfter Thornberg och Knutsen fram att sin studie finner begränsningar av studiens 

svarsalternativ till tidigare erfarenheter som för simpla då djupet saknas. Slutligen pekar Thornberg 

och Knutsen på bristande följdfrågor till den öppna frågan vad gäller att förklara orsaker till 

mobbningens uppkomst. 
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2.4.5 Older Teenagers’ Explanations of Bullying av Robert Thornberg, Robert Rosenqvist & Per 

Johansson (2012) 

 

Studiens syfte menar Thornberg, Rosenqvist och Johansson (2012) handlar om att lyfta fram 

skolmobbningens orsaker genom ett perspektiv bestående av äldre tonåringar och undersöka 

könsskillnader mellan äldre tonåringars förklaringar till mobbningens uppkomst. Thornberg, 

Rosenqvist och Johansson gör avgränsningen till elever som är mellan 15 och 21 år. 

 

Thornberg, Rosenqvist och Johansson använder sig av en kvalitativ och kvantitativ metod där 

datainsamling utifrån enkätundersökning kommer från 215 elever på två gymnasieskolor. För att 

analysera data har Thornberg, Rosenqvist och Johansson använt grundad teori, kodning och tre 

olika tillskrivelser samt en uppdelning mellan könens svar. Vidare gjorde Thornberg, Rosenqvist 

och Johansson ytterligare undersökning för att utforska variationen mellan individualistiska och 

övriga orsaker. 

 

Inledningsvis lyfter Thornberg, Rosenqvist och Johansson upp olika definitioner av begreppet 

mobbning för att vidare visa på tidigare forskning. En tidigare studie som får stort utrymme i 

Thornberg, Rosenqvist och Johansson är den som Thornberg och Knutsen (2011) tidigare har gjort. 

Den tidigare forskningsbilden i Thornberg, Rosenqvist och Johansson (2012) visar som Thornberg 

och Knutsen (2011) på en variation vad gäller elevers förklaring till mobbningens uppkomst. 

Problembilden som Thornberg, Rosenqvist och Johansson (2012) beskriver som att tidigare 

forskning inte har belyst hur äldre tonåringar förklarar mobbningens uppkomst med en bredare bild 

av könens representationer. Studiens begränsningar menar Thornberg, Rosenqvist och Johansson 

ligger i bristen av följdfrågor, snedfördelning av resultat då flickor i undersökningen gav en mer 

omfattande bild och ett litet urval vilket inte speglar alla äldre tonåringar. 

2.4.6 Schoolchildren’s social representations on bullying causes av Robert Thornberg (2010) 

 

Studiens syfte avser Thornberg (2010) att undersöka mobbningens uppkomst genom elevers svar 

och hänvisning till sociala kategorier. Detta menar Thornberg ska leda till en utökad förmåga att 

förstå fenomenet mobbning när det utspelar sig i verkligheten. 

 

Metoden som Thornberg använder sig av är semi-strukturerade intervjuer med enskilda elever 

mellan 10 och 13 år. Antalet elever som Thornberg intervjuer i studien är 56 stycken, där 20 

respektive 36 av eleverna är pojkar och flickor. Datainsamlingen som Thornberg har i sin studie 

kommer ifrån 3 olika skolor. Det ska lyftas fram att Thornberg inte själv intervjuar utan har låtit 
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lärare på skolorna intervjua som tidigare har fått fortbildning att bedriva intervjuerna på ett lämpligt 

sätt. I analysprocessen har Thornberg använt sig av en konstruktivistisk grundad teori där processen 

har genomgått kodning och kategorisering som vidare resulterade i 7 olika kategorier vad gäller 

sociala förklaringar till mobbningens uppkomst. Genom att också statistiskt kartlägga hur ofta 

eleverna svarade inom varje kategori har således data i form av procentuella tal framlagts i 

Thornberg.  

 

Inledningsvis i studien lyfter Thornberg fram problematiken kring mobbning och vilka 

konsekvenser som den kan resultera i. Vidare framlägger Thornberg hur tidigare forskning visar att 

mobbning är en grupprocess där mobbningen har fler än bara offer och mobbare. Vidare beskriver 

Thornberg behovet av att bedriva kvalitativ forskning då kvantitativ forskning varit framträdande 

inom frågan. Thornberg presenterar därefter hur sociala förklaringar kompenserar det tidigare 

individfokuserade genom att titta på interaktioner och miljöer. Fortsättningsvis pekar Thornberg på 

hur den tidigare forskningen till att förklara mobbningens uppkomst genom elever har givit flera 

olika anledningar; bland annat avvikelse hos offret, grupptillhörigheter, sociala brister, vikt, 

svårhanterligt humör och fysik. Problembilden som Thornberg hävdar vikten till att förstå 

mobbningens uppkomst genom att elevers perspektiv blir framträdande av att dem själva yttrar 

åsikter om sin egen upplevelse av samtiden. Begränsningar som studien har menar Thornberg är ett 

litet urval från ett avgränsat område vilket inte ger fullvärdig representation. En annan begränsning 

beskriver Thornberg är att mobbningsfrågor kan skapa en snedvinklad förklaring hos eleverna där 

svaren kan tjäna ett annat syfte så den som blir intervjuad tolkas i ett annat sken. Slutligen pekar 

Thornberg att det kan råda en problematik med intervjuer av att särskilja hållning av egna 

ståndpunkter till vad som avses mätas, detta kan då komma att påverka innehållet. 
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3 Resultat 

Nedan kommer resultatet av litteraturstudien att analyseras utefter olika kategorier. Inledningsvis 

kommer individförklaringar från elever till mobbning att analyseras. Fortsättningsvis kommer ett 

avsnitt inom individförklaringar att redovisa hur tidigare erfarenheter från elever och dess påverkan 

till att förklara mobbningens uppkomst. Därefter presenteras en annan kategori som har skapats 

utifrån gruppförklaringar av elever till mobbningens uppkomst. Avslutningsvis finns ännu ett 

avsnitt som fördjupar om det råder könsskillnader till att förklara mobbningens uppkomst.  

Författare/år/Titel Individ Grupp Kön (Likheter/skillnader) 

Forsberg (2017) Bullying 

and Negotiated 

Identities: Perspectives 

of 7th and 8th Grade 

Girls 

Lågt 

självförtroende. 

Osäkerhet. 

Samhälleliga normer, 

kontexter i reklam och 

modeller. 

Flickor anser sig själva drabbas 

i högre utsträckning genom: 

Könsskillnader 

>självförtroende>osäkerhet 

>mobbning. 

Forsberg & Thornberg 

(2016) The social 

ordering of belonging: 

Children’s perspective on 

bullying 

Popularitet skapar 

motståndare. 

Sociala hierarkier, 

kamratgruppens påverkan & 

nytt medlemskap till grupp. 

Framgår ej. 

Frisén, Holmqvist & 

Oscarsson (2008) 13-

year-olds’ perception of 

bullying: definitions, 

reasons for victimization 

and experience of adults’ 

response 

Mobbarens personlighet, 

känslostyrning & historik. 

Avvikelse hos drabbad. 

Olika erfarenheter spelar roll 

till att förklara. 

Grupptryck & 

bakgrundsfaktorer. 

Flickor lyfter i högre 

utsträckning: 1) Utseende hos 

offret. 2) Mobbarens 

personlighet och känslostyrning 

3) Utseende kopplat till klädval 

Jämn fördelning mellan flickor 

och pojkar: 1) Avvikelse hos 

den som drabbas.  

Thornberg & Knutsen 

(2011) Teenagers 

Explanations of Bullying 

Mobbarens personlighet, 

känslostyrning & historik. 

Avvikelse hos drabbad. 

Olika erfarenheter spelar roll 

till att förklara. 

Kamratgruppens inflytande, 

verktyg till avvikande, 

konflikter, samhälleliga 

normer & naturliga drag av 

människor. 

Flickor lyfter i högre 

utsträckning: 1) Den som 

bedriver mobbningen. 2) 

Kamratgruppen. 3) Samhälleliga 

normer & människan. 

Pojkar lyfter i högre 

utsträckning: 1) Den som blir 

drabbad. 2) Skolan. 
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Thornberg, Rosenqvist & 

Johansson (2012) Older 

Teenagers’ Explanations 

of Bullying 

Mobbarens personlighet, 

känslostyrning & historik. 

Avvikelse hos drabbad. 

Olika erfarenheter spelar roll 

till att förklara 

Grupptryck, konflikter, skolan 

& vuxnas frånvaro. 

Flickor lyfter i högre 

utsträckning: 1) Den som 

bedriver mobbning. 2) Den som 

drabbas av mobbning. 3) 

Grupptryck, konflikter och yttre 

kontexter. 

Thornberg (2010) 

Schoolchildren’s social 

representations on 

bullying causes 

Avvikelse hos drabbad, 

mobbares personlighet, 

hämnd, incitament av nöje, 

bristande kosnekvenstänk & 

omedvetenhet 

Avvikelse till gruppens 

förväntade normer om 

etnicitet, religion, kultur, 

föräldrar, vänner. 

Skillnader i inflytande, 

uppskattning, status & 

vänskapliga relationer. 

Grupptryck, rykten, 

riskminimerande av att bli 

exkluderad, ryktesspridning & 

ett inlärt beteende av äldre 

elever. 

Flickor lyfter i högre 

utsträckning: 1) Skillnader i 

inflytande, uppskattning, status 

& vänskapliga relationer. 2) 

Mobbarens personlighet. 3) 

Hämndaktion. 

Pojkar lyfter i högre 

utsträckning: 1) Avvikelse hos 

drabbad. 2) Nöjesincitament. 3) 

Grupptryck, rykten, 

riskminimerande av att bli 

exkluderad, ryktesspridning & 

ett inlärt beteende av äldre 

elever.     

Analysschema 2. Centralt innehåll utifrån elevers förklaringar på individ- & gruppnivå och sett till 

kön av analyserad litteratur. 

3.1 Individförklaringar 
 

Denna huvudkategori kommer att nedan delas upp i tre underkategorier. Inledningsvis kommer 

tillskrivelser från elever av den analyserad litteraturen som kan härledas till den som bedriver 

mobbning för att därefter gå in på den som drabbas av mobbning. Vidare kommer tidigare 

erfarenheter till att förklara mobbningens uppkomst att redogöras.   

3.1.1 Mobbaren  

Thornberg och Knutsen (2011) visar genom sin studie att 69 procent av eleverna inom årskurs 9 

pekade på att mobbningens uppkomst kan relateras till individen eller individerna som bedriver 

mobbning. När eleverna sedan skulle redogöra vad det var hos mobbaren som gjorde att mobbning 

initierades menade de att personligheten bakom mobbaren; ett svagt psyke, lågt självförtroende 

samt självkänsla och bristande förstånd var styrande. Några år äldre elever, på en gymnasial nivå, 

visar Thornberg, Rosenqvist och Johansson (2012) att elever fortsättningsvis pekar på att den mest 
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framträdande orsaken till att mobbning uppkommer är mobbaren. Det som också kan utläsas från 

Thornbergs, Rosenqvists och Johanssons (2012) studie bland elever på gymnasial är att procentuellt 

fler elever pekade på mobbaren, 80 procent. Thornbergs och Knutsens (2011) bakomliggande 

förklaringar till mobbaren instämmer med det som Thornberg, Rosenqvist och Johansson (2012) 

visar från sin studie där psykosociala faktorer är framträdande, men ytterligare förklaringar som 

elever framlägger är historisk bakgrund i hemmiljöer och mobbningsförflutet.   

Andra framträdande förklaringar av elever i årskurs 9 till att peka på mobbaren låg känslomässiga 

förklaringar bakom såsom motvilja, ilska och avundsjuka, enligt Thornberg och Knutsen (2011). 

Vidare pekar elever på gymnasial nivå att ett annat incitament till att bedriva mobbning var att 

mobbaren handlar av tristess och nöje, enligt Thornberg, Rosenqvist och Johansson (2012). 

Thornberg och Knutsen (2011) menar även att elever i årskurs 9 slutligen kan peka på 

bakomliggande motiv till att mobbningen uppkommer på grund av mobbaren är uppfostran och 

underhållning. Frisén, Holmqvist och Oscarsson (2008) visar i studien att 13-åringar ser mobbaren 

som den näst mest framträdande orsaken till mobbningens uppkomst där motiven visade sig vara 

personlighet, känslostyrningen och historik kopplat till individen. I Thornberg (2010) hävdar 36 

procent av eleverna att mobbningens uppkomst har att göra med någonting kopplat till mobbarens 

personlighet genom sin personliga egenskapsuppsättning. Thornberg (2010) visar att elever ger en 

mindre framträdande förklaring till mobbningens uppkomst genom att det finns incitament av nöje 

hos den som bedriver mobbningen. Slutligen visar Thornberg (2010) att minst antal elever nämner 

att mobbningens uppkomst är kopplat till att mobbaren visar en brist på konsekvenstänkande genom 

att vara omedveten till sitt handlande. 

3.1.2 Offret       

Thornberg (2010) visar genom sin studie att den mest framträdande, 82 procent av samtliga 

tillfrågade, förklaringen till att mobbning uppkommer sker på grund av att offret skiljer sig bland 

många olika faktorer kopplat till utseendet. En annan förklaring i Thornberg (2010) som elever 

menar är kopplat till mobbningens uppkomst har att göra med den som blir drabbad är att motiv av 

hämnd är en utlösande faktor. Den mest framträdande orsaken till varför mobbning uppkommer 

enligt 13-åringar som framgår av Frisén, Holmqvist och Oscarsson (2008) är istället offret, där 

individen uppbär ett utseende som tolkas som avvikande. Thornberg och Knutsen (2011) visar att 

elever relaterar offret som den näst mest framträdande, 42 procent av eleverna, orsaken till 

mobbningens uppkomst. Motiven bakom varför offret kan relateras till mobbningens uppkomst var 

avvikande klädsel, personlighet, fysiskt underlägsen, tidigare incident såsom att ha skvallrat och 

atypiska hemförhållanden menar Thornberg och Knutsen (2011). På gymnasial nivå svarade 44 
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procent av tillfrågade att mobbningens uppkomst kunde relateras till offret på något sätt, enligt 

Thornberg, Rosenqvist och Johansson (2012). Liknande förklaringar till motiven bakom offret 

framgår av elevernas svar i Thornberg, Rosenqvist och Johansson (2012) som i Thornberg och 

Knutsen (2011), där eleverna svarade avvikande i offret för sig, klädes- samt hårutseende och 

historiken. 

Således fastslår elever i årskurs 7 respektive 8 att mobbningens uppkomst kan härledas genom lågt 

självförtroende som mynnar ut i en osäkerhet som slutligen resulterar i att en individ faller offer för 

mobbning, enligt Forsberg (2017). Avslutningsvis lyfter Forsberg och Thornberg (2016) fram ännu 

en förklaring från en elev i årskurs 7 som beskriver mobbningens uppkomst utifrån parametrar av 

popularitet, där vissa individer strävar efter en högre popularitet. Elever medger enligt Forsberg och 

Thornberg (2016) att individer som besitter hög popularitet skapar sina egna motståndare; offer för 

mobbningen. I avsnittet som följer kommer föregående förklaring att fördjupas ytterligare och 

kategoriseras utefter gruppförklaringar till mobbningens uppkomst.  

3.1.3 Individförklaringar utifrån olika erfarenheter 

 

Av bearbetad forskning framkom det även att tidigare erfarenheter kan komma att spela roll till hur 

elever förklarar mobbningens uppkomst då svaren kan skilja sig åt varandra beroende på vilken 

erfarenhet individen har. Tillfrågade elever i årskurs 9 som hade blivit mobbade, varit åskådare, 

både mobbat samt blivit mobbade och utan erfarenhet menade att mobbningens uppkomst beror på 

mobbaren på något sätt, enligt Thornberg och Knutsen (2011). Vidare finns ett annat resultat utifrån 

Thornbergs och Knutsens (2011) studie som pekar på att elever med erfarenhet av att ha mobbat 

hellre pekar på offret som utlösande faktor till att mobbningen uppkommer. Liknande resultat visar 

Frisén, Holmqvist och Oscarsson (2008) när de beskriver hur elever som har erfarenhet av att blivit 

mobbad pekar på mobbaren, däremot visade det sig att elever som saknade erfarenhet pekade på 

offret. Thornberg, Rosenqvist och Johansson (2012), Thornberg och Knutsen (2011), Frisén, 

Holmqvist och Oscarsson (2008) pekar samtliga genom elevers svar på att en framträdande faktor 

när elever förklarar mobbningens uppkomst kan dras till erfarenheter av att antingen ha mobbat 

eller blivit mobbad. Slutligen visar Thornberg och Knutsen (2011) att elever med alla olika 

erfarenheter pekar på dem mest framträdande orsakerna i mobbaren, offret och kamratgruppen 

medan skolan, människan och samhället presenteras som mindre framträdande orsaker till 

mobbningens uppkomst.  
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3.2 Gruppförklaringar 

Forsberg och Thornberg (2016) lyfter fram hur elever menar att popularitet och status är avgörande 

för att förklara mobbningens uppkomst genom att påvisa att sociala hierarkier råder som mynnar ut 

i ingrupper. Thornberg (2013) menar att ingrupper är ett sällskap där en individ räknar till sig själv 

ett medlemskap. Vidare lyfter Thornberg (2013) hur dessa ingrupper kan jämför sig mot andra 

grupperingar som definierar hur elever påtalar avvikande till mobbningens uppkomst. De sociala 

hierarkierna skapas utifrån elevers förklaringar av hur en grupp är konstruerad där vissa utmärker 

sig avvikande i handlingar eller tankar och får därför en lägre status medan andra får en högre 

status, enligt Forsberg och Thornberg (2016). Ytterligare fördjupningar till elevers svar vad gäller 

sociala hierarkier menar Forsberg och Thornberg (2016) är att dessa föregås av normer och hur 

dessa efterlevs. Forsberg och Thornberg (2016) redogör utifrån elevernas svar att normerna varierar 

men kan handla om vad som är eftertraktat och mindre eftertraktat, snyggt och fult men även kön 

och etnicitet. I Thornbergs och Knutsens (2011) studie framhäver 21 procent av eleverna att 

mobbningens uppkomst har att göra med kamratgrupper. Eleverna förklarar kamratgrupper som 

utlösande faktor på grund av dess förmåga att skapa grupptryck, konflikter och konkurrens som 

gjorde att mobbningen kunde förstärka individer i gruppen på bekostnad av andra, enligt Thornberg 

och Knutsen (2011). En annan förklaring som elever gjorde i Thornbergs och Knutsens (2011) 

studie kopplat till kamratgruppen handlade om att mobbningen uppkomst är kopplat till en uppgift 

inom gruppen att hantera det som avviker som oönskat.  

Vidare beskriver Forsberg och Thornberg (2016) utifrån elevers svar gällande kamratgruppers 

påverkan till mobbningens uppkomst genom att det råder ordningar inom dessa som styrs genom 

normer som resulterar i inkludering eller exkludering. Genom kamratgrupperna konstrueras 

medlemskap inom dessa där gemensamma aktiviteter styr medlemskapen och definiering av vad 

som är avvikande, där Forsberg och Thornberg (2016) exemplifierar utifrån en elev i årskurs 5 svar 

gällande en person ansågs avvikande på grund av en ovilja till att spela fotboll. Därefter skriver 

Forsberg och Thornberg (2016) utifrån elevers svar att medlemskapet inte är permanent och att det 

råder uteslutning av andra på grund av normöverträdelser. Gällande ordningar inom grupper påvisar 

Forsberg och Thornberg (2016) utifrån elevers svar att mobbningens uppkomst även kan vara på 

grund av hur gruppen reagerar på nya medlemmar. Utifrån en elevs svar så kan nya medlemmar till 

en grupp leda till mobbning i form av att den nya medlemmen tolkas som avvikande i relation till 

övriga gruppen där vanor spelar in, enligt Forsberg och Thornberg (2016). Fortsättningsvis 

beskriver Forsberg och Thornberg (2016) att gruppers dynamik, struktur och normer kan förändras 

genom att dessa utmanas från nya medlemmar. Forsberg (2017) lyfter fram att elever påvisar vikten 

av social position som verktyg för inkludering. 
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Thornberg (2010) visade som tidigare har framlagt att den mest framträdande orsaken till 

mobbningens uppkomst var kopplat till avvikande, ytterligare förklaring var således att mobbningen 

uppkommer genom att individen kopplas till avvikelse genom sina föräldrar, religion, etnicitet och 

vänner. Vidare visar Thornberg (2010) att avvikelsen som var mest framträdande till att förklara 

mobbningens uppkomst också kunde ha att göra med fruktan att sammankopplas till grupper som 

ansågs vara avvikande. Den näst mest framträdande orsaken till mobbningens uppkomst i 

Thornberg (2010) menar 71 procent av tillfrågade elever har att göra med hur individer inom 

grupper agerar av att det råder skillnader i inflytande, uppskattning, status och vänskapliga 

relationer. Vidare menar elever i Thornberg (2010) att mobbningen kan vara ett resultat av att 

individer påverkas av grupper genom grupptryck, rykten, riskminimerande av att bli exkluderad, 

ryktesspridning och ett inlärt beteende av äldre elever. 

Vidare lyfter Thornberg, Rosenqvist och Johansson (2012) fram att 21 procent av tillfrågade 

gymnasieelever förklarar mobbningens uppkomst till den sociala kontexten. Där betonar eleverna 

grupptryck och konflikter inom grupper som utlösande faktorer inom den sociala kontexten, enligt 

Thornberg, Rosenqvist och Johansson (2012). Skolan som utlösande faktor till mobbningens 

uppkomst är någonting som går att utläsa från Thornberg och Knutsen och Thornberg, Rosenqvist 

och Johansson (2012). Elever inom årskurs 9 beskriver att skolan dels skapar en tristess och inte 

motiverar elever som därav vänder sig till mobbningen men också är bristfällig när det kommer till 

lärares och vuxnas närvaro vilket resulterar i mobbningssituationer, enligt Thornberg och Knutsen 

(2011). På liknande sätt pekar Thornberg, Rosenqvist och Johansson (2012) att elever på gymnasial 

nivå bekräftar att det råder en tristess och att vuxnas närvaro spelar en avgörande roll i 

mobbningens uppkomst. Frisén, Holmqvist och Oscarsson (2008) fyller i att 14 procent av dem 

tillfrågade 13-åriga eleverna uppger att rådande grupptryck är en förklarande faktor till att 

mobbning uppkommer. Därefter hävdar 8 procent av tillfrågade 13-åringar att mobbning 

uppkommer på grund av omständigheter som har att göra med socioekonomisk och kulturell 

bakgrund.  

Elever pekar också på större sociala kontexter som förklaringar till varför mobbning uppkommer. 

Thornberg och Knutsen (2011) visar att 7 procent av tillfrågade elever pekar på samhället och 

människan som tänkbara förklaringar till mobbningens uppkomst. Elever menade att mobbningen 

uppkommer på grund av att människor i grunden är olika och innehar biologiskt en aspekt som 

innebär att människan avfärdar andra människor, enligt Thornberg och Knutsen (2011). 

Fortsättningsvis skriver Forsberg och Thornberg (2016) att elever pratade om en större kontext, där 

avvikande i samhället kan bero på sexualitet, kön och etnicitet. Vidare fyller elever i föregående 
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resonemang gällande samhället som bakomliggande orsak till mobbningens uppkomst då 

samhälleliga värderingar konstrueras i att exempelvis vara vacker, enligt Thornberg och Knutsen 

(2011). Således skriver Forsberg (2017) att elever nämner modeller och reklam som normskapande 

vilket resulterar i dels en skev verklighet men också vad som blir avvikande och således mobbning. 

Avslutningsvis påpekar Thornberg och Knutsen (2011) utifrån elevers svar att mobbning 

uppkommer på grund av den mentala ohälsa som skapas på grund av samhälleliga normer.  

3.3 Mobbningens uppkomst utifrån kön 
 

Thornberg och Knutsen (2011) redovisar genom sin studie att desto fler flickor än pojkar i årskurs 

9, 80 procent gentemot 57 procent, tillskriver den som bedriver mobbningen som ansvarig för 

mobbningens uppkomst. På gymnasial nivå redovisar Thornberg, Rosenqvist och Johansson (2012) 

att 88 procent av flickorna gentemot 71 procent av pojkarna i studien; att mobbningens uppkomst 

tillskrivs den som bedriver mobbningen. Det framgår genom Thornberg och Knutsen (2011) att 52 

procent av pojkarna gentemot 33 procent av flickorna i årskurs 9 tillskriv den som blir utsatt för 

mobbning till mobbningens uppkomst. På gymnasial nivå visar Thornberg, Rosenqvist och 

Johansson (2012) att 51 procent av flickorna gentemot 36 procent av pojkarna att mobbningens 

uppkomst tillskriver den som blir utsatt för mobbning. Vidare visar Thornberg, Rosenqvist och 

Johansson (2012) genom sin studie att 20 procent av flickorna gentemot 18 procent av pojkarna 

menar att den sociala kontexten är bakomliggande orsak till mobbningens uppkomst.  

 

Fortsättningsvis tillskriver 23 procent av flickorna gentemot 19 av pojkarna inom årskurs 9 att 

mobbningens uppkomst har att göra med kamratgruppen, enligt Thornberg och Knutsen (2011). 

Därefter visar Thornberg och Knutsen (2011) att 10 procent av pojkarna gentemot 4 procent av 

flickorna i årskurs 9 pekar på skolans roll till mobbningens uppkomst. Thornberg och Knutsen 

(2011) kan med fler kategorier i sin studie också visa på att 10 procent av flickorna gentemot 5 

procent av pojkarna i årskurs 9 pekar på att människan och samhället är utlösande faktorer till 

mobbningens uppkomst. Slutligen framkommer en annan observation genom studien av Thornberg 

och Knutsen (2011) där 6 procent av pojkarna gentemot 1 procent flickorna i årskurs 9 saknade 

motivering eller förklaring till hur mobbningen uppkommer. Det framkommer genom Thornberg, 

Rosenqvist och Johansson (2012) att flickor i högre utsträckning än pojkar pekar på orsaker som är 

kopplade till psykosociala och känslostyrda motiv till mobbningens uppkomst. Slutligen 

framkommer genom Thornberg, Rosenqvist och Johansson (2012) att flickor gentemot pojkar i 

högre utsträckning ger en bredare bild till att förklara mobbningens uppkomst genom en större 

mångfald av olika faktorer. 
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Vidare framkommer det genom undersökningen av Frisén, Holmqvist och Oscarsson (2008) med 

13-åringar att 44 procent av flickorna gentemot 34 procent av pojkarna förklarar utseendet kopplat 

till den som blir utsatt för mobbning som utlösande faktor till mobbningens uppkomst. Frisén, 

Holmqvist och Oscarsson (2008) menar vidare att 45 procent av flickorna gentemot 25 av pojkarna 

lyfter fram mobbarens personlighet och känslomässiga tillstånd som bakomliggande orsak till 

mobbningens uppkomst. Fortsättningsvis visar Frisén, Holmqvist och Oscarsson (2008) att flickor i 

högre utsträckning, 22 procent gentemot 15 procent av pojkarna, pekar på val av kläder som den 

utlösande faktorn till mobbningens uppkomst. Avslutningsvis visar Frisén, Holmqvist och 

Oscarsson (2008) genom studien finns även kategorier där det råder relativ procentuell 

samstämmighet mellan könen; hur offret beter sig, offrets avvikelse på ett oförklarat sätt och 

bakgrundsfaktorer kopplade till offret. 

 

I Thornberg (2010) är fördelningen mellan flickors och pojkars svar relativt jämnt, 81 respektive 85 

procent, fördelade till den mest framträdande orsaken till mobbningens uppkomst som var ett 

resultat av avvikelse hos offret. Vad gäller gruppens skillnader i inflytande, uppskattning, status och 

vänskapliga relationer ansåg fler flickor än pojkar, 78 respektive 60 procent, var kopplat till 

mobbningens uppkomst i Thornberg (2010). Vidare i Thornberg (2010) anser flickor i högre 

utsträckning att mobbningens uppkomst är kopplat till mobbarens personlighet, 39 mot 30 procent 

av hur många pojkar som uppgav i den kategorin. Det framgår således i Thornberg (2010) att 

flickor i högre utsträckning också anser att mobbning är en hämndaktion gentemot offret, 31 

procent mot 20 procent av pojkar som uppgav i den kategorin. Två kategorier i Thornberg (2010) 

där pojkar i högre utsträckning förklarar mobbningens uppkomst, bägge kategorier 25 procent mot 

19 procent av flickor som uppgav i den kategorin, är kopplat till incitament av nöje samt 

grupptryck, rykten, riskminimerande av att bli exkluderad, ryktesspridning och ett inlärt beteende 

av äldre elever. Slutligen presenterar Thornberg (2010) ett jämnt resultat, 15 procent av flickor och 

14 procent av pojkar, som förklarar mobbningens uppkomst genom bristande konsekvenstänkande 

och omedvetenhet till sitt handlande. 

 

Forsberg (2017) visar genom studie med flickor i årskurs 7 och 8 att mobbningens uppkomst kan 

förklaras på olika sätt beroende på vilket kön som innehas. Därefter framkommer genom Forsberg 

(2017) att dem intervjuade flickorna känner sig mer begränsade i självförtroende jämförelsevis mot 

pojkar. Därtill kommer ytterligare förklaring till ovanstående resonemang genom Forsberg (2017) 

om hur lågt självförtroende som leder till osäkerhet korrelerar med mobbningens uppkomst då ett 

utanförskap till att passa in blir påtagligare. Vidare lyfter Forsberg (2017) fram flickornas betoning 
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av vikten att inte se ut eller klä sig på ett avvikande sätt från rådande uppfattningar och normer, 

vilket föregås av en osäkerhet. Forsberg (2017) visar också på att flickorna använder vänskap som 

ett verktyg som upprätthåller den sociala positionen och på så sätt förhindrar exkludering och 

mobbning. Därefter visar Forsberg (2017) på delade meningar gällande varför flickorna anser att 

dem faller lättare offer för mobbning, en förklaring handlar om ovanstående könsskillnader där 

utgångsläget för självförtroende är mer begränsat vilket skapar en osäkerhet. En annan förklaring 

menar flickorna handlar om en egenkonstruerad osäkerhet av att följa normer kopplat till utseende 

och beteende gentemot vänner och pojkar, visar Forsberg (2017). Fortsättningsvis råder det 

konsensus i Forsbergs (2017) studie om att den som faller offer och mobbningens uppkomst har att 

göra med självförtroende och att inte passa in. Därtill visar Forsberg (2017) att flickorna menar att 

individer som såg ut på ett visst sätt, har lågt självförtroende, är avvikande till vad som anses passa 

in och förväntningar inom det sociala som inte alls eller tillräckligt efterlevs leder till vem som 

drabbas av mobbning. Därefter vidareutvecklar flickorna hur sociala barriärer skapas runt 

avvikande som faller offer för mobbning, vilket är någonting som kan komma att bli problematiskt 

då dessa elever blir exkluderade på bekostnad genom att sociala normer och könsnormer efterlevs, 

visar Forsberg (2017). Vidare utvecklar flickorna genom Forsbergs (2017) studie att en social 

attraktion uppstår genom att agera på ett utmanande sätt, exempelvis genom att trycka ned andra för 

att få ett socialt godkännande av pojkar. Avslutningsvis poängterar flickorna i Forsbergs (2017) 

studie att mobbning kan undvikas genom att taktiskt positionera sig nära den som börjar mobba, 

vilket leder till att mobbningen tilltar genom bekräftelser som i sin tur påverkar den drabbades 

sociala status och åsamkar ytterligare exkludering. 
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4 Diskussion  

Resultatet visar att elever använder olika förklaringar till att förklara mobbningens uppkomst. Det 

går således att göra en identifiering av teman av analyserad litteratur genom att svaren från elever 

kretsar dels kring individförklaringar men också gruppförklaringar. Dessa mönster kan te sig 

komplicerade att särskilja då det råder en självklarhet att individer verkar inom grupper. 

Litteraturstudien kan ändå med ett särskiljande peka på är att elever tillskriver att mobbningens 

uppkomst kan relateras till individer som blir drabbade och individer som drabbar andra. 

Fortsättningsvis finns skiljelinjer sett till en individs historik och erfarenheter till att förklara 

mobbningens uppkomst. Gruppförklaringar som görs inom studien visar att det finns många olika 

förklaringar som hör ihop med hur en individ eller flera agerar vilket resulterar i mobbning. Vidare 

framkommer av den analyserade litteraturen att forskarna använder egna begrepp för att tolka 

elevers förklaringar till mobbningens uppkomst. Slutligen visas i nästan samtliga studier att det 

råder olikheter och likheter mellan könen när mobbningens orsaker skulle förklaras. Ett utmärkande 

drag som kan göras av den analyserade litteraturen är att fler flickor ger en bredare bild och fler 

förklaringar till mobbningens orsaker och uppkomst.  

Ett tema som framgår genom individförklaringar är att den som blir drabbad av mobbning tolkas 

som avvikande på något sett kopplat till beteendet eller utseendet. Det går huruvida inte att utläsa 

något samband mellan att tillskriva avvikelsen hos den som blir drabbad av mobbning med ökande 

ålder, då liknande procentuell fördelning framgår. Vidare kan således ett annat tema göras genom 

individer som bedriver mobbningen, där elever tenderar att beskriva personligheten, 

känslostyrningen och bakgrunden som utlösande faktorer till att mobbningen initieras. 

Fortsättningsvis visar olika studier att förklaringen till att tillskriva den som bedriver mobbningen 

som utlösande faktor till mobbningens uppkomst att öka med åldern. Det framgår således även att 

erfarenheter hos elever kan göra att mobbningens uppkomst förklaras på olika sätt. Ett exakt tema 

av detta framgår inte av den analyserade litteraturen, men i enstaka studier lyfts att elever som har 

erfarenheter av att bli mobbade tenderar att tillskriva mobbaren som orsak till mobbningens 

uppkomst. Det motsatta förekommer således genom att mobbaren tillskriver offret som utlösande 

till mobbningens uppkomst. 

Gruppförklaringar visade sig bli en bred huvudkategori där mycket av det som lyfts fram genom 

den analyserade litteraturen har handlat om grupprocesser. Kamratgruppen, grupptryck, 

samhälleliga normer, förväntningar inom mindre grupper, skolan, vuxnas frånvaro, inflytande, 

status, popularitet, reklam och gruppdynamik av olika medlemskap har varit återkommande inom 

den analyserade litteraturen till att förklara varför mobbning uppkommer. Författarna till den 
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analyserade litteraturen har tolkat vissa gruppförklaringar genom egna begrepp; sociala hierarkier 

samt in- och utgrupper. Det framkommer således i flera studier att en teoretisk utgångspunkt som 

används till att förstå elevers förklaring till mobbningens uppkomst har varit symbolisk 

interaktionism. Det ska kritiskt säga att återkommande symbolisk interaktionism genom analyserad 

litteratur har sin utgångspunkt genom samma författare. Detta medför således en logisk förklaring 

till användningen av denna teoretiska utgångspunkt. 

Litteraturstudien har också visat likheter och skillnader sett till en könsuppdelning av elevers 

förklaringar till mobbningens uppkomst. Det finns ingen typisk förklaring som flickor ger i motsats 

till pojkar sett till individförklaringar, då studierna av analyserad litteratur ger olika resultat. Det 

som däremot kan sägas är att flickor i en högre utsträckning har pekat på den sociala kontexten som 

förklaring till mobbningens uppkomst. Det kan sägas att ett genomgående tema är att flickors 

förklaringar har präglats av en större mångfald i svaren, det vill säga fler svar på samma fråga har 

återberättats. Detta föranleder att påpeka att genom analyserad litteratur så har också fler flickor i 

genomgående studier deltagit. Vidare kan förtydligas att en av dem analyserade litteraturerna endast 

inkluderat flickor. Genom en jämnare fördelning mellan könen så skulle förmodligen en annan bild 

av elevers förklaring till mobbningens uppkomst. Med en högre representation av pojkar hade gjort 

att mångfaldigheten i svaren således potentiellt sett annorlunda ut. Detta föranleder att lyfta fram 

och fråga varför fler flickor än pojkar valde att ingå och ge fler svar i studierna inom den 

analyserade litteraturen.  

Forskarnas metodologiska tillvägagångssätt öppnar således upp för ytterligare diskussion. Samtliga 

studier i den analyserade litteraturen har använt antingen en enkätundersökning eller semi-

strukturerade intervjuer. Enkätundersökningarna har gett en översiktlig bild av mobbningens 

uppkomst men att gå in på djupet till fenomenet genom följdfrågor är frånvarande. Det framgår inte 

heller bakomliggande motiv när eleverna har fyllt i enkäterna, vilket öppnar upp frågor kring 

validitet, motivation och tidsaspekter. Vidare har semi-strukturerade intervjuer en förmåga att gå 

mer på djupet till ett fenomen som mobbning genom sin flexibilitet. Det som kan ses som nackdelar 

till semi-strukturerade intervjuer är att urvalet blir färre, validitet genom att frågor kan uppfattas 

olika och sanningsenligheten i svaren hos elever som vill framstå i en annan dager. Det som kan 

tänkas eftersökas för att nå svaret till mobbningens uppkomst är att komplettera enkät- eller 

intervjuundersökningar med fältstudier, som forskare inom litteraturstudien också pekar på till sina 

begränsningar. På så sätt lyfts elevers egna ord till att förklara mobbningens uppkomst för att sedan 

studera huruvida det stämmer genom forskarens egna ögon. 
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Denna litteraturstudie har använt sig av en kvalitativ textanalys och hermeneutisk tolkning. Genom 

textanalysen så ska väsentliga delar noggrant granskas, detta har bidragit till att genom självkodning 

så har tre huvudkategorier har skapats. Vidare förklaring till att inte ytterligare kategorisering har 

gjorts kan ställas mot urvalet i litteraturstudien som består av 6 studier. Hade fler studier inkluderats 

hade förmodligen fler kategorier skapats då möjligheten för identifiering av teman ökar med 

urvalsantalet. Om fler studier hade inkluderats till denna litteraturstudie hade således en 

huvudkategori som gruppförklaringar kunnat peka på återkommande teman och samband då mer 

data kan analyseras, som i sin tur hade mynnat ut i underkategorier. Den hermeneutiska tolkningen 

har bidragit till att fenomenet kring mobbningens uppkomst inte har behandlats med ett färdigt 

ramverk, vilket gör att flertalet förklaringar av samma fråga har gett olika resultat. Det ska påpekas 

att litteraturstudiens analysscheman innehar en viss problematik. Detta eftersom resultatet i form av 

elevers förklaringar har varit mångfaldig och för att återge en så innehållsrik bild som möjligt 

utifrån elevers upplevda verklighet har kategoriseringen blivit bred, där den analyserade litteraturen 

ställs mot varandra. På så sätt skapas en sammanhållen text genom färre kategorier. 

Avslutningsvis kan sägas att litteraturstudien visar att det aktuella forskningsområdet till 

mobbningens uppkomst har sitt fäste genom ett fåtal forskare. Evidens till detta kan spåras genom 

återkommande författare inom denna litteraturstudie. Det ska dock förtydligas att avgränsningen 

inom denna litteraturstudien är till svenska studier, vilket kan medföra att litteratururvalet blir 

begränsad sett till antalet forskare och publikationer. Vidare visar resultatet att återkommande 

forskare visar olika resultat då andra faktorer som exempelvis olika åldrar och grupper har använts.  
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5 Slutsatser 
 

Litteraturstudien har kommit fram till följande slutsatser genom dess syfte och frågeställningar av 

den analyserade litteraturen. 

 

• Elever använder flera förklaringar till mobbningens uppkomst. 

 

• Två återkommande teman som elever pekar på som orsaken till mobbningens uppkomst är 

individ- och gruppförklaringar. 

 

• Individförklaringar som elever ger är kopplat till mobbaren och offret. 

 

• Gruppförklaringar som elever ger är kopplat till grupper, strukturer, normer och människan. 

 

 

• Flickor och pojkar ger varierande förklaringar till mobbningens uppkomst. 

 

• Könsskillnader yttrar sig genom att flickor ger en mer mångfaldig bild i den analyserade 

litteraturen. 

 

 

• Flickor lyfter i högre utsträckning den sociala kontextens roll till mobbningens uppkomst. 
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6 Begränsningar och vidare forskning 
 

Litteraturstudien är begränsad till endast sex svenska studier och ger därav inte en fullständig bild. 

Den gör heller inte anspråk på att resultatet skulle vara liknande överallt då faktorer såsom 

geografiska lägen och socioekonomiska villkor inte har tagits hänsyn till. Det ska tilläggas att 

återkommande författare i litteraturstudien förekommer, detta på grund av avgränsningen till 

svenska studier. Vidare ska sägas att återkommande författare använder olika åldrar och grupper 

elever vilket gör att resultatet i litteraturstudien således och varierar. Detta mynnar fortsättningsvis 

ut i en analys för att besvara litteraturstudiens syfte och frågeställningar. Litteraturstudien är 

kvalitativ i sin analysprocess vilket skapar en begränsning till att räkna ut den totala procentuella 

fördelningen av sammanlagda analyserade studier. Litteraturstudien är också begränsad till elevers 

perspektiv och hur forskarna tolkar svaren. Därför redovisas inte lärare och andra vuxna som kan 

tänkas inkluderas i en skolelevs vardag. Slutligen ska sägas att litteraturstudien har en begränsning 

att inte fördjupande redovisning till att redogöra den snedfördelade representationen i analyserade 

studier. Detta medför således att en begränsning finns i att ingen analyserad studie inkluderar enbart 

pojkar som motvikt till att en av studierna i denna litteraturstudie endast inkluderar flickors 

uppfattningar, vilket skulle skapa en jämnare representation när könsskillnader och likheter ska 

besvaras. 

 

Denna litteraturstudie har uppmärksammat frågor gällande uppkomsten av mobbning vilket leder 

till att lyfta fram vidare forskning. Inledningsvis kan ett bredare nationellt perspektiv av 

forskningsfrågorna göras där socioekonomiska och geografiska faktorer inkluderas. Till detta kan 

ett bredare nationellt perspektiv således resultera i en fördjupning vad gäller gruppförklaringar som 

diskussionen ovan tar upp. Vidare föreslås att bedriva liknande forskningsfrågor gentemot ett 

internationellt perspektiv som inkluderar ett bredare urval kan forskningsfrågan få ytterligare 

resultat. På så sätt kan nya resultat presentera sig genom en komparativ studie mellan olika länder. 

Fortsättnings finns en rekommendation att utforska om det existerar ett samband kopplat till kön 

gällande att förklara mobbning som fenomen. Detta föranleder att undersöka vidare vilka 

förklaringar som kan tänkas föreligga om det råder könsskillnader. En annan framtida forskning 

skulle vara att fastställa resultatet som presenterats genom att bedriva fältstudier och etnografier för 

att på så sätt fånga en helhetsbild av mobbningens uppkomst. Detta som motvikt till validitet och 

sanningsenligheten som tas upp i diskussionsavsnittet. Avslutningsvis kan också en deduktiv ansats 

i forskningsfrågan för att utforska om resultatet kan verifieras av förarbetade teoretiska 

utgångspunkter.  
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