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1. Inledning

”Har man en gång varit mobbad får man ärr i själen som inte går bort” (Maria 20 år, i Fors, 

1994, s.7). Enligt Skolverkets (2007) undersökning känner sig ungefär 17 000 elever i åk 4-6 

mobbade av andra elever minst en gång i månaden och ungefär 8 600 elever känner sig 

mobbade varje vecka. Enligt en rapport från organisationen Friends (2012) har 29 % av 

eleverna i årskurs 3-6 och 19 % i årskurs 6-9 har någon gång under det senaste året blivit 

kränkta av en annan elev på skolan. 14 % av eleverna i årskurs 3-6 och 8 % i årskurs 6-9 är 

utsatta för mobbning. Mobbning är ett brott mot skollagen och alla som arbetar i skolan ska 

motverka att mobbning förekommer (Thornberg, 2006). 

Mobbning är ett fenomen som påverkar elever på ett negativt sätt. Elever som utsätts för 

mobbning löper högre risk att utveckla depression, ångest, ensamhet, misstro av andra, låg 

självkänsla, dålig social anpassning, dåliga skolprestationer och sämre hälsa jämfört med 

andra elever. De kan också skadas fysiskt genom att de får ont i magen, huvudvärk och 

mardrömmar. De elever som mobbar löper en högre risk att utveckla kriminellt beteende i 

framtiden jämfört med andra elever (Aluede, Adeleke, Omoike, & Afen-Akpaida, 2008; 

Beran, 2009; Sharp & Smith, 1994).

Det har gjorts många studier kring mobbning i de äldre åldrarna. Det är ett tunnare utbud med 

forskning om mobbning som sker på lågstadiet. Forskning om mobbning använder vanligtvis 

elevenkäter för att samla in data, vilket innebär att studier om mobbning i högre grad är gjorda 

på äldre elever motsvarande mellanstadiet och uppåt. På så sätt är forskning om mobbning 

bland yngre elever lite mer eftersatt. Därför behövs det göras mer undersökningar kring detta. 

Min uppsats kommer därför att beröra mobbning i de tidigare åldrarna, på lågstadiet. Jag har 

valt att inrikta mig på elevernas förklaringar och deras tankar till varför mobbning uppstår och 

vad det beror.  
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1.1 Syfte

Syfte med studien är att undersöka lågstadieelevers förklaringar till varför mobbning uppstår.

1.2 Frågeställningar

Det finns tre former av mobbning och mot bakgrund av syftet ställs följande frågeställningar:

• Varför uppstår relationell mobbning enligt lågstadieelever?

• Varför uppstår verbal mobbning enligt lågstadieelever?

• Varför uppstår fysisk mobbning enligt lågstadieelever?

   

Jag vill klargöra att vid intervjuerna har jag inte använt mig av de tre begreppen ovan. Istället 

har jag beskrivit konkreta beteenden för eleverna som kännetecknar dessa tre former av 

mobbning. 
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2. Teori och tidigare forskning 

Här redovisas relevant forskning om vad mobbning är, olika typer av mobbning, roller, varför 

mobbning uppstår samt elevers tankar kring mobbning utifrån från tidigare forskning. 

2.1 Klargörande av begreppet mobbning

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. En negativ handling innebär att en person 

åstadkommer eller försöker åstadkomma en annan person skada eller obehag (Olweus, 1991; 

Sharp & Smith, 1994). Bakom merparten av all mobbning ligger maktmissbruk, en önskan att 

dominera och trakassera en annan människa (Sharp & Smith, 1994). 

Det finns tre typer av mobbning. Negativa handlingar kan utföras med ord, verbal mobbning. 

Då hotar, hånar eller säger man elaka och obehagliga saker som den andre personen inte 

tycker om att höra (Olweus, 1991). Ord är kraftfulla redskap och verbal mobbning har 

förmågan att helt bryta ned den som utsätts. Verbala övergrepp är den vanligaste formen av 

mobbning bland både flickor och pojkar. Det är enkelt att mobba någon med ord, men de är 

mycket plågsamt för den som är utsatt. Verbal mobbning kan ske i form av till exempel 

öknamn, skällsord, nedvärdering, rasistiska kommentarer, retas, kalla någon vid öknamn och 

förolämpningar (Coloros, 2003; Sharp & Smith, 1994). 

När en person slår, knuffar, sparkar, nyper, håller fast någon mot hans/hennes vilja, tar någons 

saker, eller förstör någons kläder/tillhörigheter är det också negativa handlingar, fysisk  

mobbning (Olweus, 1991). Fysisk mobbning är den mest synliga typen av mobbning och 

därför lättast att identifiera (Coloros, 2003; Sharp & Smith, 1994).

 Negativa handlingar kan också utföras utan ord eller fysisk kontakt till exempel genom att 

vända ryggen till, ignorera någon och inte låta denna vara med, ryktesspridning, utfrysning 

eller utstötning, relationell mobbning (Olweus, 1991; Sharp & Smith, 1994). Denna typ av 

mobbning kan vara svår att upptäcka utifrån. Det innebär att man trycker ner någons 

självkänsla genom att ignorera, undvika och isolera någon. Att undvika någon (passiv 

handling) är tillsammans med ryktesspridning (en aktiv handling) ett kraftfullt 

mobbningsvapen. Båda är osynliga och svåra att upptäcka (Coloros, 2003).
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Thornberg (2006) menar att mobbning kan förklaras på ett individorienterade synsätt och då 

betraktas mobbning som något som sker mellan enskilda individer. Forskarna försöker då 

identifiera vilka typiska särdrag eller personlighetsdrag som mobbaren och den som blir 

mobbad har. Han hävdar vidare att mobbning också kan förklaras på ett grupporienterande 

synsätt, då uppfattas mobbning som ett gruppfenomen, ett kamratförtryck eller gruppvåld som 

är riktat mot en person. Mobbning förklaras och förstås på gruppnivå och inte individnivå. 

Mobbning orsakas alltså av processer i gruppen och inte av personlighetsegenskaper hos 

individen (Thornberg, 2006). 

2.2 Olika roller

Mobbning kan utföras av en enskild individ eller av en större eller mindre grupp. Målet för 

mobbningen kan vara en enskild individ (mobboffret) men det kan även vara en grupp av 

människor. I skolsammanhang är det vanligast med en enskild individ som offer menar 

Olweus (1999, i Thornberg 2006). 

2.2.1 Mobboffer

Enligt Olweus (1999 i Thornberg, 2006) finns två typer av mobboffer. Den första och den 

vanligaste kategorin är passiva mobboffer. Det typiska passiva mobboffret är mer ängsliga 

och osäkra än elever i allmänhet. De är ofta försiktiga, känsliga och tystlåtna. De har en 

negativ värdering av sig själva och sin situation och de känner sig ofta dumma och 

oattraktiva. De reagerar ofta med att dra sig tillbaka och det är också vanligt att de yngre 

eleverna reagerar med gråt om de blir angripna av andra elever. Den andra typen av 

mobboffer är det provocerade mobboffret som ofta är okoncentrerade och allmänt oroliga. Det 

blir lätt irritation runt dem och deras egna intensiva sätt att vara bidrar ofta till att de hamnar i 

konflikt med andra. Både typerna av mobboffer är ofta deprimerade, har låg självkänsla, är 

oroliga i sociala situationer och har ofta en känsla av att andra inte tycker om dem (Sharp & 

Smith 1994).  

2.2.2 Mobbarna

De som utför de negativa handlingar mot en elev kallas mobbare. De är ofta aggressiva mot 

andra barn och vuxna, väldigt impulsiva och gillar att dominera (Olweus, 1999, i Thornberg, 

2006). Tre psykiska orsaker ligger enligt Olweus (2001, i Thornberg, 2006) bakom mobbares 

mobbningsbeteenden:
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• De har starkt behov av makt och dominans. Mobbare gillar att ha kontroll, de har 

ett behov att förtrycka andra.

• De har fientliga impulser eller känslor. På grund av eventuella uppväxtvillkor 

antas mobbare ha utvecklat en viss grad av fientlighet mot omgivningen. 

• De vill ha respekt eller status. Aggressivt beteende kan skapa ”vinster” i form av 

status som skapas av medlöpare som ser upp till mobbaren. 

2.2.3 Deltagarroller

Mobbaren är den som startar mobbningen och offret den som blir utsatt men det finns även 

andra deltagarroller och olika sätt att vara involverad i mobbningen. Utöver mobbare och 

offer beskriver Salmivialli (1996) dessa fyra deltagarroller: 

• Medhjälparna är de som gärna börjar mobba när någon annan har satt igång 

mobbningen.

• Underbyggarna är de som ger mobbarna positiv feedback utan att själva angripa 

offren. De bidrar genom att vara åskådare, publik eller skratta åt det 

mobbaren/mobbarna gör.

• Outsiders är de som håller sig undan och inte tar ställning för någon part men som 

trots passivitet ändå är deltagare då de genom sitt ”tysta samtycke” tillåter att 

mobbningen får fortsätta.

• Försvararna de som försöker hjälpa och stödja offret, som tar offrets parti och 

försöker få de andra att sluta mobba.

Även om en majoritet av eleverna tycker att åskådare bör hjälpa offret och inta

åtgärder mot mobbare (Kanetsuna, Smith, & Morita, 2006) så visar observationsstudier att 

åskådare sällan ingriper (Craig & Pepler, 1997).

2.4 Tidigare forskning om elevers förklaringar till varför mobbning 

uppstår

Teräsahjo och Salmivalli (2003) har gjort en undersökning om hur barn tolkar mobbning. I 

studien ingick tre grundskoleklasser och metoden de använde sig av var gruppintervjuer. 
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Merparten av eleverna i studien beskrev offret som negativt avvikande, en elev som inte kan 

uppföra sig som han/hon borde. Flera elever förklarade och rättfärdiggjorde mobbning genom 

att prata om offret som annorlunda eller udda. Vissa av pojkar ansåg att mobbning är ofarligt. 

De menade att det är ett spel som alla är med på. Några av de deltagande flickorna menade att 

orsaken till varför mobbning uppstår är för att en elev har ett avvikande beteende eller är 

utlänning. 

Thornberg och Knutsen (2011) undersökte elevers föreställningar om varför mobbning 

uppstår i skolan och om det är någon skillnad på hur elever förklarar mobbning på grund av 

kön och tidigare mobbningsupplevelser. 176 Svenska elever i årskurs nio svarade på enkäten. 

Resultaten från studien visar att ungdomar tenderade att förklara mobbning i termer 

individualistiska skäl jämfört med att hänvisa till kamratgruppen, skolmiljö eller människans 

natur. Flickor var mer benägna att lägga orsaken på mobbaren jämfört med pojkar. Pojkar var 

mer benägna att lägga orsaken på offret jämfört med flickor.

69 % av tonåringarna menade att mobbning beror på att den som mobbar har problem med sig 

själva. Analysen resulterade i ett antal underkategorier om varför eleverna anser att mobbaren 

beter sig som han/hon gör. De menar att mobbaren har inre brister, känner sig ”dålig'' eller 

osäker, har dåligt självförtroende, låg självkänsla, psykologiska problem eller har ett svagt 

psyke. Mobbning sker enligt eleverna i undersökningen för att mobbaren vill behålla eller öka 

sin makt, status eller popularitet. Eleverna menar att en del människor vill visa upp sig som 

"populära". De tror att de är häftiga och vill visa det genom att mobba någon annan. Det kan 

också bero på att mobbarna försöker skydda sig från socialt utanförskap, trakasserier eller att 

själva bli utsatta för mobbning.

Inre brister och social makt var de två vanligaste förklaringarna till varför mobbare mobbar 

enligt deltagarna. En elev i studien uttalar sig: ”Jag tror att mobbare tar ut sin ilska på andra 

människor. Jag tror också att svartsjuka är en anledning till många barn blir mobbare” (s.183). 

42% av eleverna i studien anser att mobbning uppstår på grund av offret. Den vanligaste 

orsaken eleverna nämnde var att offret är avvikande. Alltså en elev som är annorlunda eller 

udda, vilket i sin tur leder till att han/hon blir mobbad. Eleven avviker från kamratgruppens 

normer. Mobbning kan enligt eleverna i studien också ske på grund av grupptryck, bero på 

skolmiljön eller att mobbarna inte har något att göra eller är uttråkade. Dessa förklaringar 

förekom i mindre utsträckning (Thornberg & Knutsen, 2011).
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Hamarus och Kaikkonen (2008) har även de gjort en studie om mobbning. 85 högstadieelever 

på 13 olika skolor i Finland deltog i studien. Att vara tyst, vara känslosam, vara omedveten 

om kläder/mode eller att vara barnslig, så förklarade elever i studien dragen för ett mobboffer. 

Alla barnen i studien uttrycker att de har sett eller hört talas om mobbningincidenter, många 

från sin egen klass eller skola. Det var få av eleverna som sa att de själva är den som 

mobbar/översittare. Eleverna i studien svarade mest att de var åskådare eller var vaga i 

presentationen av sin egen roll i mobbningssituationen.

Thornberg (2010) genomförde en studie med syftet att undersöka elevers förklarningar till 

varför mobbning uppstår. Individuella kvalitativa intervjuer genomfördes med 56 skolbarn 

från fem grundskolor i Sverige. Eleverna använde sig av sju förklaringar på orsaker som 

förklarar varför mobbning uppstår. Mobbning på grund av att offret är avvikande är den 

vanligaste förklaringen bland eleverna i denna studie, att mobbning ses som en reaktion på 

avvikelser hos offret. 82% av eleverna använder denna förklaring. Eleverna menar att offret är 

eller tolkas som avvikande, annorlunda eller udda, vilket i sin tur provocerar andra att 

trakassera honom eller henne.

Intervjuare: Vad tror du orsakar mobbning?

Elev: Att vara annorlunda.

Intervjuare: Annorlunda? Vad menar du?

Elev: Ja, olika kläder och talar olika, ser annorlunda ut.

Intervjuare: Kan du berätta lite mer om detta?

Elev: Lång, kort, fett, olika stilar av kläder och sådana saker

(13årig pojke, i Thornberg, 2010, s 315)

Enligt eleverna i denna studie är en typisk mobbningsorsak att ha ett avvikande utseende, 

såsom att vara ful, fet, kort, smal, klädd i fel eller udda kläder, glasögon, speciell hudfärg eller

bara se udda eller dåligt på något sätt, avvikande beteende, såsom konstigt tal, leker med 

kamrater av motsatt kön, klumpiga beteende eller beter på ett sätt som inte passar in i 

kamratgruppen.

Hon inte beter sig som alla andra.

(10årig flicka, i Thornberg, 2010, s 315)

7



Avvikande egenskaper, såsom att vara dum, nördig, barnslig, udda, eller en plugghäst, att ha 

funktionshinder såsom ett handikapp, döv, eller rullstolsburen. Ett annat tema är avvikelse 

genom förknippning, vilket innebär att ett barn socialt definieras eller märkta som avvikande 

av andra bara för att han/hon har en "udda mamma" fattiga föräldrar, en "udda vän" eller 

förknippad med en specifik religion, en etnisk kultur eller ett land tolkas som annorlunda eller 

udda. "Om någon har en annan religion kanske man tänker: så dum, eller, varför du bär saker 

som (gör en gest över huvudet) eller vad det kallas" (12-årig flicka, i Thornberg, 2010, s 315).

Den andra förklaringen som flera elever uppehöll sig vid var mobbning som social  

positionering. Mobbning sker för att mobbaren vill ha status, makt eller vänner. Status 

innebär att eleven vill vara cool och tuff. Makt innebär att eleven vill bestämma och ha 

makten. Vänner innebär att eleven vill vinna eller behålla vänner.

Den tredje vanligaste förklaringen är mobbning på grund av att mobbaren är ”störd”. 

Mobbaren beskrivs som ett barn som har dåligt temperament, är arg eller har ”dålig” 

personlighet.

Det fjärde som eleverna i undersökningen nämnde var mobbning som hämnd.

Mobbaren vill straffa offret då han eller hon har gjort något som gör att mobbaren vill 

hämnas. Den femte var mobbning som en rolig lek. Mobbaren mobbar för att han eller hon 

vill ha roligt, de är trötta på skolan och tycker den är långtråkig. Den sjätte representationen är 

mobbning på grund av grupptryck. Elever börjar mobba på grund av grupptryck. Kamrater 

som kan vara snälla och trevliga blir elaka när de kommer tillsammans som en grupp och 

påverkas av andra. 

Den sista är mobbning som en tanklös händelse. Mobbarna tänker inte på vad de gör och 

vilken skada det kostar. De utför de aggressiva handlingarna utan att tänka sig för (Thornberg, 

2010).

Monks och Smith (2006) har genomfört två studier med syftet att undersöka eventuella 

skillnader i elevers och vuxnas definitioner av begreppet mobbning och upptäcka eventuella 

skillnader på grund av specifika erfarenheter. Studie 1 består av fyra åldersgrupper, 4-6
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år, 8 år, 14 år och vuxna. Studiens deltagare fick se 17 olika tecknade scenarier. Sedan fick 

deltagarna avgöra om de ansåg att scenariot var mobbning eller inte. Resultatet från denna 

studie visar att de fyra grupperna skilde sig åt i sin definition av mobbning. 

4-6-åringarna och 8-åringarna använde sig av en förklaring att beskriva mobbning på. De drog 

endast en skillnad mellan aggressiva handlingar och icke-aggressiva handlingar när de 

beskrev scenarierna. De tenderade att beskriva aggresiva-icke mobbnings beteenden som 

mobbning.14-åringarna och de vuxna gav en två dimensioner för att beskriva mobbning 

beteenden. De skiljde även mellan fysiska och icke-fysiska handlingar. De ansåg och beskrev 

att det finns fysisk, verbal och relationell mobbning. Enligt denna studie så framkommer det 

att det finns en skillnad mellan förklaringarna av mobbning beroende på ålder.

Syftet med studie 2 var att få fram en mer detaljerad beskrivning av 4-6 åringars förståelse för 

mobbning och dess uppkomst. Man undersökte barnens roller och erfarenheter när det 

kommer till mobbning. I Studien deltog 99 barn. Resultatet av studien visade att hälften av 

deltagarna hade viss förståelse av begreppet mobbning. Inga betydelsefulla skillnader i 

definitioner hittades mellan pojkar och flickor, eller mellan de inblandade deltagarna. Över 

hälften av deltagarna kunde spontant ge ett svar på frågan om vad de trodde mobbning var. 

Majoriteten sa att mobbning är fysisk. Barnen använde ofta adjektiv för att beskriva begreppet 

mobbning (Monks & Smith, 2006). 

2.5 Studiens teoretiska referensram: Symbolisk interaktionism 

Symbolisk inteaktionism är ett synsätt, ett perspektiv och en utgångspunkt för en analys av 

den sociala verkligheten. Det har kommit att stå för två delvis skilda fenomen. Det kan ses på 

ett allmänt teoretiskt synsätt på hur man kan analysera samhället och dess grupper.  Eller 

socialpsykologisk teori hur människan successivt blir mera social och lär sig hur hon ska bete 

sig och hur hon beter sig i varierade situationer. Det mest väsentliga inom symboliskt 

interaktionism är definitionen av situationen som innebär att all interaktion är social, att vi 

interagerar med hjälp av symboler, att människan är aktiv och att vi handlar, att vi befinner 

oss i nuet (Trost & Levin, 2010). 

Samhället består av människor som interagerar med varandra. Vi människor är gruppvarelser, 

men vi interagrar inte bara med gruppen utan också med oss själva. Detta gör vi genom att 
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tänka och kommunicera medvetet eller omedvetet med oss själva (Charon, 2009; Trost & 

Levin, 2010). Människor handlar alltid enligt sin definition av situationen. Om människorna 

definierar eller uppfattar situationen som verklig, är den också verklig i sina konsekvenser. 

Det innebär att det en människa uppfattar inte bara är hennes verklighet utan också något som 

styr hennes beteende. Vi definierar situationen och denna definition blir bestämmande för vårt 

beteende. Om vi vill förstå människor, hur människor fungerar, eller varför människor agerar 

som de gör i olika situationer måste vi försöka att identifiera hur människor definierar 

situationerna. Vad vi tolkar och skapar mening när vi handlar i olika situationer har stor 

betydelse för vi agerar som vi gör och även hur vår interaktion med andra människor blir 

(Charon, 2009; Trots & Levin, 2010). Vad eleven tänker när denne agerar i olika sociala 

situationer har alltså stor betydelse för hur interaktionen blir. Deras definition av situationen 

vägleder deras handlingar i varje enskild situation (Charon, 2009; Trost & Levin, 2010). 

Social interaktion är ett möte mellan två eller flera personer. Det handlar också om konstant 

definition och omdefinition av handlingar i andras och sin egen handling. Kärnan av en social 

interaktion är att varje deltagare agerar dels genom att granska vad de andra deltagarna gör. 

Att interagera är att samtala, men inte bara med munnen utan också genom kroppens andra 

rörelser såsom minspel och handrörelser. Vi människor lever i grupper och grupperna har det 

särdraget att vi ser oss själva och andra i gruppen som en enhet. Var och en är en enhet i sig 

själv men man kan inte tänka sig vara utan grupptillhörighet. Genom att tillhöra en given 

grupp får vi förväntningar riktade mot oss från gruppen och från alla dess medlemmar, vilket 

här kan kopplas till konformitet och grupptryck. Förväntningarna har betydelse för den 

enskilde individen och för hur denna ska handla i en viss given situation. Var och en har en 

status eller flera ”statusar” i gruppen. (Charon, 2009; Trost & Levin, 2010).

Symboler, våra ord är de vanligaste symbolerna som vi handskas med, ord är ljud med 

mening. De räcker inte att de har mening för oss själva, de gäller att de har mening för andra 

människor i vår omgivning också. Orden får makt att styra definitionen av situationen i en 

riktning som makthavarna önskar. 

Aktivitet, vi handlar eller beter oss hela tiden, vi är aktiva. Fokus ligger på våra beteenden som 

sociala varelser. Att vara aktiv innebär att vara med i en process. Inget är oföränderligt utan vi 

är alla förändliga. När man säger att en människa är på ett visst sätt antyder man medvetet 

eller omedvetet att det är fråga om något stabilt, som kanske kan ändras, kanske inte. 
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Nuet, vi finns i nuet och vi definierar situationen i nuet, vi interagerar med våra symboler i 

nuet. Vi kan inte gå tillbaka till det som har passerat (Charon, 2009; Trost & Levin, 2010).

3. Metod 

3.1 Deltagare

I denna studie deltog 33 elever, varav 16 pojkar och 17 flickor i åldrarna 7-9 år. Deltagarna 

var från tre olika klasser i årskurs 1-3 på lågstadiet. Studien genomfördes på en skola i ett 

bostadsområde i en mellanstor stad i Sverige. I samtliga årskurser deltog 11 elever. 

Anledningen till att jag ville ha olika åldrar och kön var för att se om det gick att dra några 

skiljelinjer mellan dessa. Jag lämnade ut brev till alla elever i samtliga tre klasser, då jag 

beräknade med eventuella bortfall. Varje intervju varierade i tid men tog mellan 15-20 

minuter. Alla deltagare utom en är födda och uppvuxna i Sverige. 

3.2 Datainsamling

När jag visste mitt syfte med studien och vad jag ville undersöka bestämde jag mig för att 

använda mig av kvalitativa interjuver. Anledningen till att jag har valt att genomföra 

intervjuerna på lågstadiet är för att det inte finns så mycket forskning om mobbning på 

lågstadiet eftersom mobbningsforskning vanligtvis baserar sig på enkäter och 

skattningsformulär. Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer på grund av att den 

metoden tillåter deltagarna att ha mer frihet i sina svar. De får också möjlighet att kunna 

framhäva det som är viktigt samtidigt som jag som forskare får ta del av deras erfarenheter. 

Om jag istället skulle ha använt mig av strukturerade enkäter med färdiga svarsalternativ så 

skulle deltagarna inte getts möjlighet att själv uttrycka sina föreställningar med sina egna ord. 

Jag skulle då inte haft möjlighet att följa upp deras svar och fått ett större djup i svaren. 

Enkäter gör att deltagarnas svar begränsas och risken är stor att jag inte får svar på frågor som 

kräver tydliga och mer detaljerade svar (Bryman, 2006). Jag ansåg därför att kvalitativa 

intervjuer passar bättre för min studie på grund av elevernas åldrar, att det är lättare att nå 

eleverna, se deras reaktioner, och förstå deras känslor på ett tydligare sätt. 

Bryman (2006) menar att kvalitativa studier bygger på en forskningsstrategi där tyngden ofta 

läggs på orden istället för mängden vid insamling och analysering av data. Intervju är det mest 

använda metoden i kvalitativ forskning och det kan bero den flexibilitet som intervjun skapar. 

I kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot intervjupersonens föreställningar och 
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intervjuaren låter samtalet röra sig i olika riktningar eftersom detta ger kunskap om vad 

intervjupersonen anser vara viktigt och relevant. Som intervjuare kan jag ställa nya frågor, 

följdfrågor och variera ordningsföljden på frågorna vilket är bra eftersom jag vill ha fylliga 

och detaljerade svar. Kvalitativa intervjuer kan genomföras antingen som ostrukturerade eller 

som semi-strukturerade. I denna studie har semi-strukturerade intervjuer använts. Vid denna 

metod så formuleras först en intervjuguide med ett antal specifika teman som ska beröras. 

Deltagarna har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt. Som intervjuare behöver jag inte 

ställa frågorna i samma ordning som intervjuguiden, intervjuer är flexibla och kan likna ett 

samtal mellan två personer (Bryman, 2006). 

Jag började med att kontakta rektorn på den skolan där jag ville genomföra min undersökning. 

Jag ringde honom och skickade sedan ut ett informationsbrev (se bilaga 2). Efter rektors 

informerade samtyckte kontaktades sedan lärarna på skolan. Efter deras informerade 

samtycke lämnade informationsbrev till elever och föräldrar (se bilaga 3). 

Efter att jag fått informerat samtycke av föräldrar så bestämde jag tillsammans med lärarna tid 

för intervjuer. Endast de elever som själva ville bli intervjuade deltog i studien. Deltagarna i 

min undersökning själva fick bestämma om de ville delta eller inte. Eftersom de är 

minderåriga så skickade jag ut ett informationsbrev till föräldrarna och fick deras aktiva 

samtycke. Därutöver intervjuade jag endast barn som gav sitt samtycke. 

Intervjuguiden utgjordes av tre frågor som var och en representerade de tre olika formerna av 

mobbning (verbal mobbning, fysisk mobbning och relationell mobbning, se bilaga 1). 

Frågorna var öppna vilket innebar att jag ibland fick ställa många följdfrågor för att underlätta 

förståelsen för den jag intervjuade. Detta kan ha gjort att de förklarningar eleverna angav 

resulterade i de svar som framkom. Följdfrågorna varierade vid varje intervju och styrdes av 

deltagarnas svar. Vid varje intervju ställde jag frågorna i samma ordning som min 

intervjuguide. Jag inledde intervjun med att berätta om mig själv så de skulle känna sig mer 

bekväma och för att intervjun skulle bli förhållandevis avslappnad. Sedan berättade jag vad 

jag gör där och syftet med min studie. Intervjupersonerna fick veta varför de deltar, att det är 

frivilligt och att de kan avbryta när de vill. Jag berättade även om de moment som ingår i min 

undersökning.  Intervjuerna gjordes ostört i avskilda rum där endast jag och deltagaren befann 

oss. Det är viktigt att intervjuerna genomförs i en lugn och trygg miljö. Det är viktigt för att 

inspelning ska bli tydlig, för att deltagaren inte ska vara rädd att någon utomstående ska höra 
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det som sägs och även för att eleven ska få tid att tänka ostört (Bryman, 2006). De innebär att 

inga uppgifter om mina deltagare har läckt ut och obehöriga får inte komma åt dem. Det är 

bara jag som har tillgång till dessa uppgifter. Jag har bytt ut deras riktiga namn mot fingerade 

namn i transkriptionerna och i resultatredovisningen. 

3.3 Bearbetning och analys av resultat

3.3.1 Grundad teori 

Grundad teori består av strategier som formar datainsamling och analys med syftet att utforma 

teorier om det studerade fenomenet. Strategierna används som riktlinjer som forskare kan 

använda för att nå deras mål och specifika ämnen (Charmaz & Thornberg, 2012).  Grundad 

teori är hjälpfull för att studera individuella och sociala processer men även deltagarnas 

handlingar och perspektiv. Den är en vägledande, interaktiv och jämförande kvalitativ metod 

inriktad mot teorigenerering (Charmaz, 2006 i Charmaz & Thornberg 2012). Den induktiva 

logiken i grundad teori innebär att forskare börjar med att studera enskilda fall eller instanser 

som de så småningom utvecklar till abstrakta begrepp (Charmaz & Thornberg, 2012). 

Grundad teori är en forskningsansats som intresserar sig för sociala händelser och 

interaktioner.  Inom grundad teori styrs hela processen av teoretiskt urval, vilket innebär att 

datainsamling och analys pågår parallellt (Forslund Frykedal & Thornberg, 2009, i Fejes & 

Thornberg, 2009).

Jag använder den öppna och fokuserade kodningen av grundad teori vilket innebär att jag inte 

strävar efter att utveckla en teori. Med hjälp av denna metodansats strävade jag efter att 

utveckla en uppsättning kategorier som representerar variationen av orsaker till mobbning 

som mina deltagare angivit. 

3.3.2 Öppen kodning och fokuserad kodning

Kodning är den process för att ta reda på vad det insamlade materialet handlar om och 

utveckla kategorier och begrepp (Forslund Frykedal & Thornberg, 2009, i Fejes & Thornberg, 

2009). Det finns olika faser för kodning. Den första fasen kallas öppen kodning vilket var den 

jag började med. Då läste jag igenom mitt insamlade material mycket noggrant och kodade de 

betydelsebärande enheter som jag fann i texten. Det bestod av antingen några enstaka ord eller 

ett par meningar som har relevans för min studie. Jag gick därefter igenom ord för ord, rad för 

rad och mening för mening. Sedan markerade jag antingen ett ord, en sats, en mening eller ett 
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litet större textavsnitt och gav denna en benämning bestående av ett eller flera ord som. Med 

detta gjort så har man konstruerat en kod. En del koder är lika varandra och genom detta så 

kunde jag analysera likheter och skillnader i min datainsamling. De koder som jag sedan 

skapat jämförde jag med varandra och med det empiriska materialet. Detta gjorde jag för att 

se eventuella likheter och skillnader. Då upptäcker man vilka koder som hör ihop och hur de 

hör ihop. Koderna sorterade jag därefter och sedan utvecklade jag dessa koder till kategorier. 

En kod blir en kategori när man kan formulera en definition av den (Forslund Frykedal & 

Thornberg, 2009, i Fejes & Thornberg, 2009).

Nästa fas är fokuserad kodning. Genom den initiala kodningen upptäckte jag begrepp som var 

vanligt förekomna, dessa benämns kärnbegrepp. I denna fas la jag märke till de kategorier 

som återkommer mest i datamaterialet och därmed kan ses som stabila mönster. Jag frågar 

min också vilken kategori framstår som den mest centrala kategorin genom att ha flest 

kopplingar till andra kategorier. Fortlöpande under kodningsprocessen använde jag mig av 

konstant jämförande analys. Det innebär att man jämför data med data, koder med koder, data 

med koder och kategorier med kategorier (Forslund Frykedal & Thornberg, 2009, i Fejes & 

Thornberg, 2009).   

3.3.3 Memos

När forskare samlar, kodar och analyserar data så kommer idéer, tankar och frågor upp om 

dessa koder och relationer mellan koderna. För att komma ihåg dessa så skrivs dem ner 

(Forslund Frykedal & Thornberg, 2009, i Fejes & Thornberg, 2009). Med memos tog jag ett 

steg tillbaka funderade på frågor som: ”vad händer här?” och ”hur kan vi förstå detta?”. Här 

analyserar jag idéer om koderna samtidigt som jag gör jämförelser. Memos skrev jag parallellt 

samtidigt som jag skapade koderna.

 

3.4 Etiska överväganden.

Det finns ett antal etiska principer och överväganden som man som forskare bör känna till 

(Bryman, 2006).  Jag har genom hela min undersökning tagit hänsyn till dessa etiska 

överväganden. 

• Samtyckeskravet och innefattar att endast de deltagare som själva vill deltar i studien 

(Bryman, 2006). I min studie har jag tagit hänsyn till det eftersom deltagarna själva 
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fick bestämma om de vill vara med i undersökningen eller inte. Eleverna i min studie 

är under 18 år vilket innebär att jag informerade vårdnadshavare och först efter jag fått 

deras aktiva samtycke genomförde jag intervjuerna.

• Informationskravet innebär att man som forskare ska informera berörda personer om 

syftet med sin undersökning (Bryman, 2006). Jag har informerat både elever och 

vårdnadshavare om mitt syfte med studien. Vårdnadshavarna genom brev och elever 

genom att besöka varje klass och informera. Vid början av varje intervju inledde jag 

även med att berätta vad studien handlar om och syftet. 

• Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om deltagarna ska behandlas 

konfidentiellt (Bryman, 2006). Detta har jag har tagit hänsyn till. Inga uppgifter om 

mina deltagare har läckt ut och obehöriga får inte komma åt dem. Det är bara jag som 

har tillgång till dessa uppgifter. Jag har också tagit hänsyn till denna etiska princip 

genom att jag har bytt ut deras riktiga namn mot fingerade namn i transkriptionerna 

och i resultatredovisningen.

• Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in endast kommer användas för 

denna uppsats och för forskningsändamål (Bryman, 2006). 

4. Resultat

Nedan följer resultatet av min undersökning och en övergripande sammanfattning av 

deltagarnas svar. Utifrån min analys av mitt insamlade datamaterial har jag upptäckt att det 

inte finns någon större skillnad i svaren utifrån kön eller ålder. Den enda skillnaden som jag 

upptäckt är att de äldre deltagarna gav lite utförligare svar än de yngre. Desto äldre deltagarna 

var desto lättare hade de att sätta ord på sina tankar. Utifrån detta har jag valt att sammanfatta 

deltagarnas förklaringar under samma kategorier och inte dela upp det utifrån ålder eller kön. 

Flera av deltagarna nämnde vid intervjuerna olika typer av förklaringar till varför mobbning 

uppstår, de nämnde alltså inte bara en förklaring.

Relationell mobbning ansåg många av deltagarna vara den typ av mobbning de själva sett 

mest utav. Många av deltagarna hade trots allt svårt att beskriva och sätta ord på vad de tänker 
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och känner kring denna form av mobbning. Relationell mobbning var den enda av de tre 

mobbningsformerna där deltagarna förstod att det kan ske under en längre tid och vid 

upprepande tillfällen. Verbal mobbning upplevde jag att eleverna hade lättast att beskriva och 

förklara betydelsen av. Fysisk mobbning var den formen av mobbning där deltagarna hade 

allra svårast att sätta ord på och beskriva. De hade svårt att förstå att fysisk mobbning sker 

under en längre tid. Många av deltagarna nämnde någon speciell incident som skett och de 

allra flesta förstod inte att det kan ske upprepande gånger. Nedan kommer jag att presentera 

de tolv kategorier som deltagarna uppgav vid intervjuerna. 

4.1 Lågstadieelevers förklaringar till varför relationell, verbal och fysisk 

mobbning uppstår.

1. Offret har ett annorlunda utseende

Deltagarna beskriver offret som en person med ett avvikande utseende; offret inte passar in 

bland alla andra elever då han/hon ser annorlunda ut. ”Den kanske har annorlunda hårfärg 

eller hudfärg” (Sabina 9 år). Att ha ett avvikande utseende innebär att: ha glasögon, ha en 

annan hudfärg, vara tjock, vara ful, ha fula kläder, ha för långt eller kort hår, eller ser ofräsch 

ut. 

Fredrik: Han är såhär annorlunda och får inte vara med därför.

Intervjuare: Annorlunda? Kan du förklara lite mer vad du menar?

Fredrik: Han kanske har annorlunda hår. De andra har kort hår och han har långt hår. Då vill de inte 

att han ska vara med.

(Fredrik 8 år) 

Begreppet ”konstig” dök upp flertalet gånger här. När jag bad deltagarna beskriva begreppet 

fick jag förklaringar som; 

Adrian: Den är lite konstig den som blir mobbad.

Intervjuare: konstig, hur menar du då?

Adrian: Inte lika snygga kläder som de andra har.

(Adrian 7 år)

Deltagarna beskrev det som att man stör sig på offrets utseende och väljer då att utsätta denne 

för någon form av mobbning på grund av detta. ”Det kan vara att den har samma kläder på sig 
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varje dag, den är ofräsch” (Robin 8 år). Detta leder till att eleven blir utfryst, utsätts för fysisk 

mobbning eller blir retad för detta. Denna förklaring var den mest förekommande och 

återfanns av 29 deltagare, 15 deltagare använde sig av denna förklaring när de skulle beskriva 

uppkomsten av verbal mobbning, 14 deltagare nämnde den vid förklaringen av relationell 

mobbning, och 7 vid fysisk mobbning.

2. Offret har ett annorlunda beteende eller personlighet

Offret beter sig på ett avvikande sätt som skiljer sig från mängden och de normer som råder i 

skolan.

Mattias: Den kanske är lite speciell och inte så populär och då vill man inte att den ska vara med. Så 

då kanske man utfryser den.

Intervjuare: Okej. Kan du förklara lite mer vad du tänker kring detta?

Mattias: Man stör sig på den.

Intervjuare: vad stör man sig på?

Mattias: Den personen kanske inte riktigt pratar… den är blyg eller så.

(Mattias, 9 år)

 Begreppet konstig dök upp vid flertalet intervjuer, offret beskrivs av deltagarna som konstig. 

”Den är såhär konstig” (Alma 9 år). Jag bad samtliga av deltagarna som nämnde detta 

begrepp att beskriva vad det innebär ”att vara konstig”. Deltagarna hade svårt att beskriva det 

och att gå djupare in på begreppet. Jag fick förklaringarna som; ”att vara annorlunda, att inte 

bete sig som alla andra”. Många av deltagarna gav också förklaringen att det beror på att 

offret har ett ”annorlunda intresse” som skiljer sig normerna. Offret har ett annorlunda 

intresse och beter sig därför annorlunda mot de andra när den inte vill vara med och 

tillexempel spela fotboll. Deltagarna menar på att offret då inte är omtyckt eftersom denne 

beter sig avvikande jämfört med de andra. Detta leder till att offret blir därför utsatt för 

mobbning.

Offret har en personlighet som tyder på att denne är svag psykiskt. Detta märks utifrån och det 

är då lättare att ge sig på offret. ”Den är svag och den beter sig inte som alla andra” (Kalle 7 

år). Alla andra i skolan beter sig på ett sätt som enligt deltagare är det normala sättet att bete 

sig på. ”Det kan vara att hon inte är som oss” (Isabelle 8 år). 
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Det här  är  den näst  mest  förekommande förklaringen och återfanns  hos  28 deltagare.  23 

deltagare använde sig av denna förklaring när de skulle beskriva uppkomsten av relationell 

mobbning.  10  deltagare  använde  sig  av  denna  för  att  beskriva  uppkomsten  av  verbal 

mobbning och 12 deltagare vid tillkomsten av fysisk mobbning. 

3.Mobbaren/mobbarna vill behålla sin status eller höja sin status

De populära eleverna vill inte att de icke-populära eleverna ska vara med dem. De är oroliga 

för att själva bli icke-populära. ”Man kanske vill vara populär och då vill man inte vara med 

den som inte är populär” (Mats 9 år). Man vill vara tuff och cool inför de andra eleverna och 

tror att det sker genom att utsätta en annan elev för relationell, verbal eller fysisk mobbning. 

”Man säger att den inte får vara med för att vara tuff och cool inför de andra” (Ida 8 år). Detta 

kan i vissa elevutsagor kopplas ihop med grupptryck. När en elev mobbar en annan elev så 

kan detta sätta igång en grupprocess som gör att också andra elever hänger och mobbar. Om 

det är en som säger att offret inte får vara med att leka så hänger de andra eleverna på vilket 

leder till att de också mobbar fast de egentligen inte startade mobbningen.

 

Många av pojkarna beskrev detta som att de vill visa sig starka för de andra pojkarna. 

Speciellt när de kom till fysisk mobbning. Pojkarna beskrev det som en tävling om vem som 

är starkas, modigast och populärast. ”Man kanske vill visa sig stark och modig” (Martin 8 år). 

Det handlar om makt och att de vill bestämma. Denna förklarning framställdes av 15 

deltagare. 9 deltagare använde sig av denna förklaring när de skulle beskriva uppkomsten av 

fysisk mobbning, 9 deltagare vid uppkomsten av verbal mobbning och 3 deltagare vid 

uppkomsten av relationell mobbning.

4.  Mobbaren/mobbarna vill hämnas

Offret har betett sig illa innan, sagt elaka saker, tagit någons ägodelar eller själv mobbats 

tidigare. ”Man får inte vara med att leka för man är lite taskig. Då kanske man går runt själv 

för att ingen vill att den ska vara med för den är inte snäll” (Alma 9 år).  Eleven/eleverna vill 

ge igen och utsätter denna elev för någon form av mobbning. ”Den kanske har varit dum 

innan, den har sagt något fult” (Maria 7 år).  Antingen har offret gjort och sagt elaka saker vid 

tidigare tillfällen och mobbaren/mobbarna vill ge tillbaka. Eller så är offret kontinuerligt elak 

och det leder till att denna blir utsatt för mobbing. 
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Det kan också enligt deltagarna bero på att den som mobbar har blivit retad långt tillbaka i 

tiden eller när denna gått på en annan skola. ”För man kanske har blivit retad själv, man vill 

ge tillbaka” (Kalle 7 år).  Mobbaren väljer då ut ett slumpmässigt offer som denne tar ut sin 

hämnd på. 

Patrik: Det är nog mest killar som gör det. 

Tjejer tror jag säger mer elaka saker än att slåss.

Intervjuare: Okej. Men varför slår man eller knuffar just den personen?

Patrik: Den har varit dum och retats, då vill man ge igen.

(Patrik 9 år)

Patrik 9 år förklarar ovan att han tror att det är mest killar som utför fysisk mobbning. Han 

hävdar vidare att han tror att man utför det på grund av att man vill hämnas. Den här 

förklaringen nämndes av totalt 16  deltagare. 11 deltagare använde sig av denna förklaring för 

att beskriva uppkomsten av verbal mobbning, 6 deltagare vid uppkomsten av fysisk mobbning 

och 3 deltagare vid uppkomsten av relationell mobbning

5. Offret är inte tillräckligt bra på leken enligt de andra

Denna förklaring nämndes vid ett flertal intervjuer både hos flickor och pojkar. ”Det kan vara 

så att om de spelar fotboll så kommer någon och frågar om den får vara med, men då får den 

inte det för att den inte är tillräckligt bra” (Maria 9 år). Det innebär att offret inte är lika bra på 

leken och får därför inte vara med och leka. Många av de deltagare som nämnde denna 

förklaring beskrev vidare att offret ”förstör leken” och därför får denna inte vara med på 

grund av detta. 10 deltagare använde sig av denna förklaring. 8 deltagare för att beskriva 

uppkomsten av relationell mobbning, 1 deltagare för att beskriva uppkomsten av fysisk 

mobbning och 1 deltagare vid verbal mobbning.

6. Mobbaren har det svårt hemma och eller har en dålig relation med sina föräldrar

Deltagarna beskrev det som så att föräldrarna inte är snälla mot barnen. Barnen får höra fula 

ord hemifrån. Det leder till att de retas i skolan och är elak mot offret. När man har det svårt 

hemma tar man ut det på en annan elev, man tar ut sin ilska. 

Adam: man har det svårt hemma.

Intervjuare: Hur menar du då?
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Adam: Föräldrarna är inte snälla och då blir barnen dumma.

 (Adam 7 år)

Föräldrarna är dumma och kanske till och med slår sina barn menar eleverna. Barnen har då 

med sig det arga beteendet hemifrån för de är själva vana med att behandlas illa. ”Hmm.. man 

kanske såhär har de jobbigt hemma och så är man ledsen och så utkräver man det  på någon 

annan” (Jessica 9 år). Vissa av deltagarna nämnde att man kanske har det svårt i sitt liv, 

föräldrarna bråkar hemma och skriker på varandra. Man mår dåligt pysiskt på grund av sina 

hemförhållanden och det leder till att man är stökig i skolan. 10 deltagare använde sig av 

denna förklaring. 7 deltagare använde sig av denna förklaring när de skulle beskriva 

uppkomsten av verbal mobbning, 5 deltagare vid uppkomsten av fysisk mobbning och 1 

deltagare vid relationell mobbning.

7. För att det är roligt och underhållande

Mobbaren/mobbarna tycker att det är roligt att mobba en annan människa. De ser det som 

underhållande och tycker att det är roligt att se en skolkamrat ledsen. ”De kanske vill ha lite 

roligt” (Kalle 7år). Det kan bero på att de har tråkigt i skolan och detta leder till att det 

”händer något i den annars tråkiga skolan”. Det är roligt att slåss och att ”ge sig på någon”. 

Deltagarna beskriver det som att det kan bero på att det är tråkigt på rasterna och då väljer de 

att underhålla sig själva med att slå/knuffa eller reta offret. 13 deltagare använde sig av denna 

förklarning. 11 deltagare använde sig av denna förklarning för att beskriva uppkomsten av 

fysisk mobbning, och 6 deltagare för att beskriva uppkomsten av verbal mobbning.   

8. Avundsjuka

Offret blir utsatt för mobbning på grund av att han/hon har något som mobbaren/mobbarna 

vill ha. Det kan bero på att offret får mycket uppmärksamhet från läraren, är duktig i skolan 

eller har någon ägodel som mobbaren/mobbaren vill ha. 

 

      Thea: ja så kanske de andra eleverna är avundsjuka på den eleven med.

Intervjuare: De är avundsjuka på den eleven som de retar?

Thea: Ja!

Jag: kan du förklara hur du menar?

Thea: den kanske har nått som de vill ha.

Jag: Vad kan den ha som de andra inte har?
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Thea: kanske nån leksak, kläder eller så.

(Thea 7år)

Deltagarna nämnde att mobbaren/mobbarna inte kan hantera detta och utsätter därför offret 

för någon form av mobbning. Totalt 4 deltagare nämnde denna förklaring. 2 vid förklaring av 

varför fysisk mobbning uppstår och 2 vid verbal mobbning. 

9. Offret är tråkigt att leka med 

Deltagarna beskriver offret som ”tråkig att leka med”. Offret utsätts därför för relationell 

mobbning genom att frysas ut. 

Saga: det är för den är tråkig att leka med.

Intervjuare: är det därför denna elev inte får vara med och leka?

Saga: Ja för den bara förstör och är tråkig.

(Saga 7 år)

Ingen frågar om eleven vill vara och leka eftersom han/hon ändå inte bidrar till något roligt i 

leken. Totalt 8 deltagare använde sig av denna förklaring. 8 deltagare för att beskriva 

uppkomsten av relationell mobbning, 1 deltagare vid beskrivning av verbal, och 1 deltagare 

vid fysisk mobbning.

10. Grupptryck 

Man mobbar offret på grund av grupptryck. ”Man kanske också retas för om alla andra retas 

så retas man också” (Adrian, 7 år). Någon elev startar mobbningen och resten hänger på. De 

vill inte eller vågar inte säga emot eller försvara offret. Just begreppet ”grupptryck” användes 

av ett antal deltagare. ”Det kallas grupptryck... tror jag” (Patrik 8 år). Totalt 6 deltagare 

använde sig av denna förklaring. 1 deltagare för att beskriva uppkomsten av verbal mobbning, 

4 deltagare för att beskriva uppkomsten av fysisk mobbning, och 1 deltagare för att beskriva 

uppkomsten av relationell mobbning. 

11. Mobbaren vill vara elak

Mobbaren/mobbarna vill vara elak. ”De slåss för att de är elaka, de vill vara elaka” (Måns 7 

år). När jag bad deltagarna att beskriva varför man vill vara elak fick jag ingen djupare 

beskrivning. Deltagarna beskrev det som; ”de vill vara elak mot offret utan anledning”. Totalt 
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3 deltagare nämnde denna förklaring, 1 vid förklaringen av fysisk mobbning, 1 deltagare vid 

relationell samt 1 deltagare vid verbal.

12. Mobbaren/mobbarna vill ha uppmärksamhet

Sara: För att den bara vill ha uppmärksamhet.

Intervjuare: okej, vem får den uppmärksamhet av?

Sara: andra elever och lärare.

(Sara 7år)

Endast en deltagare använde sig av denna förklaring och det var vid beskrivning av varför 

verbal mobbning uppstår.

4.2 Sammanfattning

Jag har sammanställt en tabell där jag sammanfattar deltagarnas svar. Förklaringarna står med 

den vanligast förekommande förklaringen överst, och den minst vanligaste förklaringen 

nederst. 

Tabellen nedan visar att de förklaringar som är de mest framträdande är ”Offret har ett  

annorlunda utseende” och ”offret har ett annorlunda beteende eller personlighet”. De här 

två förklaringarna har så gott som lika många antal elever använt sig av. Sedan kommer 

förklaringarna hämnd, status och roligt/underhållande. De här tre förklaringarna är det ett 

mindre antal elever som använt sig av och det är en ganska stor klyfta mellan de två första 

förklaringarna och nästkommande. Svåra hemförhållanden och förstör leken har 10 deltagare 

vardera använt sig av. Därefter kommer tråkigt att leka med, grupptryck, avundsjuka och vill  

vara elak. Sist kommer Uppmärksamhet med enbart 1 deltagare.
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Tabell 1.  
Deltagarnas förklaringar till varför mobbning uppstår (i antal)

Förklaringskategorier Fysisk 
mobbning

Verbal 
mobbning

Relationell 
mobbning

Totalt

Utseende 7 15 14 29

Beteende/personlighet 12 10 23 28

Hämnd 6 11 3 16

Status 9 9 3 15

Roligt och underhållande 11 6 0 13

Svåra hemförhållanden 5 7 1 10

Förstör leken 1 1 8 10

Tråkig att leka med 1 1 8 8

Grupptryck 4 1 1 6

Avundsjuka 2 2 0 4

Vill vara elak 1 1 1 3

Uppmärksamhet 0 1 0 1

Observera att vissa elever använder sig bara av en förklarning, andra använder sig av två eller 
flera förklaringar.

5. Diskussion 

Här kommer jag att diskutera det resultat som framkommit från min undersökning. Fokus 

kommer att läggas på det som jag anser vara mest väsentligt och de tyngdpunkter som jag 

anser finns. Jag kommer även att jämföra mitt resultat med tidigare forskning och teorier för 

att upptäcka eventuella likheter och skillnader. För och nackdelar med mitt metodval kommer 

att belysas. Som avslutning presenteras lärdomar och insikter jag dragit av min studie samt 

förslag på framtida forskning. 

Mitt syfte med den här studien har varit att ta reda på lågstadieelevers förklaringar till varför 

mobbning uppstår i skolan. Jag har fått ett bra och brett resultat och jag anser att jag fått svar 

på mina frågeställningar. Givetvis går det att undersöka mina frågeställningar ytterligare 

genom att intervjua fler elever och på fler antal skolor för att få ett bredare svar.
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 Det har haft både sina för- och nackdelar med att intervjua så pass unga elever. Nackdelarna 

är att deltagarna ibland inte kunde beskriva vad de tänkte kring frågorna. Vissa deltagare 

förstod inte vad jag menade vilket gjorde att jag fick förklara flertalet gånger trots det så hade 

de svårt att förstå. Fördelarna med att intervjua unga deltagare var att när deltagarna väl 

förstod så fick jag utförliga och belysande svar. Det har även varit väldigt lärorikt och nyttigt 

att ta del av unga elevers tankar om mobbning och dess uppkomst. Det har varit intressant att 

ta del av hur unga elever uppfattar de tre olika formerna av mobbning och hur deras syn är på 

orsakerna bakom dessa.

Relationell mobbning uppfattade jag vara den mobbningsform som deltagarna hade lättast att 

relatera till. Majoriteten förstod att relationell mobbning sker under en längre tid och vid 

upprepade tillfällen. Clororos (2003), Sharp och Smith (1994) menar att relationell mobbning 

är svår att upptäcka från utsidan. Det kan vara svårt för lärare att se och upptäcka denna typ av 

mobbning, då den oftast kan ske när läraren inte ser. Jag upplevde att deltagarna hade lätt att 

relatera till relationell mobbning och de hänvisade ofta till incidenter som uppstått i skolan. 

Verbal mobbning upplevde jag att deltagarna relativt lätt att förstå och sätta ord på. Det 

verkade dock inte förekomma i lika stor utsträckning som relationell mobbning gör. Inte så 

många deltagare verkar ha upplevt denna typ av mobbning. Clororos (2003) och Sharp och 

Smith (1994) menar att verbala övergrepp är den vanligaste formen av mobbning. Det kan jag 

utifrån min studie säga att det inte är på den skola där jag gjorde min undersökning. Det hade 

förmodligen varit skillnad om jag gjort min studie i en annan stad, på fler antal skolor, eller i 

högre åldrar. En annan skillnad är att i mobbningsforskning är det vanligt att förekomst av 

mobbning studeras genom att elever anonymt fyller i enkäter medan jag i denna studie har 

samtalat med elever. 

Fysisk mobbning var den mobbningsform som eleverna hade svårast att relatera till. Många 

förstod inte att fysisk mobbning sker flera gånger och under en längre tid. De allra flesta av 

deltagarna nämnde en incident där de själva varit inblandade på ett eller annat sätt. Många 

relaterade till ett bråk på fotobollsplanen, där ett antal killar slogs, pratade med läraren om det 

och sedan var problemet löst. När jag försökte få dem att förstå att det sker upprepade gånger 

så var det många som inte förstod eller inte höll med mig. Fysisk mobbning är som Clororos 

(2003) och Sharp och Smith (1994) beskriver det den mest synliga typen av mobbning och 

lättast att identifiera. Det är mest synlig och lätt att upptäcka, men även minst förekommande 

på lågstadiet enligt mina deltagare. När jag påbörjade min studie så trodde jag att det skulle 
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finnas skillnader mellan flickor och pojkar på deras sätt att förklara mobbning och 

uppkomsten av mobbning. Till min förvåning så råder det inte några större skillnader. Flickor 

och pojkar beskrev mobbning och dess uppkomst på liknande sätt och jag kunde inte 

identifiera några väsentliga skillnader. Åldersmässigt var det lättare för elever att beskriva och 

förklara mobbning ju äldre de var. Det var alltså ingen skillnad på själva förklaringarna, för 

dessa gick som en röd tråd genom alla årskurser. Det var bara lättare för de äldre eleverna att 

beskriva och sätta ord på sina tankar.

”Mobbning uppstår på grund av att offret har ett avvikande utseende” är den ledande 

förklaringen som eleverna i min studie angav. Det är jämnt fördelat mellan antalet elever som 

nämnde denna förklaring i samband med uppkomsten av relationell och verbal mobbning. Jag 

förmodar att det är lättillgängligt att ta till ord och trycka ner någon med hjälp av dem. Det är 

också lättillgängligt att frysa ut någon på grund av avvikande utseende och för att denne inte 

passar in utseendemässigt bland de andra. Färre hade valt denna förklaring i samband med 

fysisk mobbning. Det kan ju också bero på att fysisk mobbning inte sker i lika stor 

utsträckning som de andra mobbningsformerna enligt deltagarna. 

På förklaringen ”offret har ett avvikande beteende eller personlighet” så använde sig 23 av 33 

elever denna förklarning när de skulle beskriva uppkomsten av relationell mobbning. De vill 

förmodligen inte att en kamrat ska vara med och leka om denne inte beter sig som dem. 

Denne elev passar inte in bland de andra och har inte samma personlighet.

De deltagare som nämnde förklaringarna ”offret förstör leken eller offret är inte tillräckligt 

bra på leken” och ”offret är tråkig att leka med” använde sig av dessa förklaringar när de 

skulle beskriva uppkomsten av relationell mobbning. Dessa två förklaringar tillsammans med 

”offret har ett avvikande beteende/personlighet” dominerade vid beskrivning av varför 

relationell mobbning sker. 

De förklaringar som dominerande vid beskrivning av varför fysisk mobbning uppstår var 

”mobbarna utför mobbning för att det är roligt och underhållande” och ”mobbning uppstår på 

grund av grupptryck”.  Många av deltagarna menade att om en person utför fysisk mobbning 

är det för att denne vill ha ”lite kul”. Mobbaren tror förmodligen inte att denna utför 

mobbning. Han/hon tror att det bara är på skoj och vill bara ha lite roligt. Detta sker enligt 

deltagarna oftast bland pojkar och oftast i sportsliga sammanhang. Förklaringen ”mobbning 
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sker på grund av hämnd” dominerade vid beskrivning av varför verbal mobbning uppstår. De 

menar att den mobbade har blivit utsatt av någon form av mobbning tidigare, det kan vara av 

offret eller av någon annan person. Mobbaren ger nu igen genom att utföra verbal mobbning. 

Charon (2009) och Levin och Trots (2010) menar att vi människor definierar situationen vi 

befinner oss i. Detta medför att den sociala verkligheten så som den upplevs av eleverna är 

subjektiv. Den tolkning och definition eleven gör är endast en bland många möjliga tolkningar. 

Den definitionen eleven tillskriver en situation påverkas av elevens sociala verklighet som också 

påverkar definitionen av situationen. Ett viktigt grundtagande är att den tolkning en person gör av 

en viss situation, påverkas av hur dennes verklighet är konstruerad, och hur denne förhåller sig till 

situationen. Alla människor svarar också på olika sätt till likvärdiga definitioner av situationen, 

beroende på deras subjektiva verklighet.  Detta medför att alla deltagare i min studie har olika 

förklaringar till varför mobbning uppstår. Vissa elever svarar på tillexempel aggressivitet med ett 

aggressivt beteende medan andra svarar med att dra sig undan. Definitionen av situationen är även 

avgörande för vilka känslor människor upplever. Genom att eleven tänker och känner att den 

upplever mobbning på ett sätt så agerar den också så i verkligheten. Definitionen av situationen 

gör att eleverna föreställer sig orsaker till mobbning och det påverkar sannolikt deras attityder 

och beteenden i mobbningssituationer. De är dock viktigt att veta att vi människor kan styra 

våra handlingar i varje situation. 

Olweus (1999) redogör för två typer av mobboffer. Det passiva mobboffret som är det 

vanligaste och provocerande mobboffer. Jag gick inte in något djupare på detta med mina 

deltagare men om man gör en överblick över studien så kan man urskilja att ”det passiva 

mobboffret” förekommer i större utsträckning än det ”provocerande mobboffret”. På 

förklarningarna ”hämnd” och ”offret förstör leken” så dominerar förmodligen det 

provocerande mobboffret dock efter som det kan leda till att mobbarna provoceras av detta. 

Även ”offret har ett avvikande beteende” kan också innefatta att mobboffret är provocerande i 

beteendet eller sin personlighet. Olweus menar att det som är provocerande hos 

”provocerande mobboffer” är att de är impulsiva, hyperaktiva och aggressiva, och flera i 

elever i min studie menar att utseende, personlighet eller beteende tycks vara ”provocerande” 

nog för dra till sig mobbning.

Om jag istället diskuterar mobbarens sätt att bete sig så nämner Olweus (1999) tre psykiska 

orsaker till att en mobbare utför negativa handlingar. Den första orsaken är makt och 
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dominans som innebär att mobbaren vill ha kontrollen. Mobbaren vill känna att han/hon har 

makten och är ledaren. Den andra orsaken är att mobbaren kan ha fått fientliga känslor från 

hemmet och beter sig därför som denna gör. Detta kan kopplas ihop med mina deltagares 

förklaring ”mobbaren har svåra hemförhållanden”. Mobbarens föräldrar bråkar eller 

mobbaren blir tillexempel utsatt för fula ord eller till och med slag hemifrån. Därför utför 

han/hon sin ilska i skolan på en offret/offren. Den tredje förklarningen Olweus (1999) nämner 

är att mobbaren vill ha respekt eller status. Denna psykiska orsak går att koppla med 

förklarningen ”mobbaren vill ha status”. Mobbaren tror att han/hon får vänner eller vinner 

popularitet genom detta. 

De deltagarroller som Salmivialli (1999) nämner hade varit intressant att undersöka mer 

ingående och det kan jag ha i åtanke med vidare forskning. Vissa av dessa deltagarroller 

nämndes vid intervjuerna men mitt fokus låg dessvärre inte på dem. Enligt de intervjuerna jag 

genomfört kan jag ändå konstatera att mobbning med deltagarroller existerar mer eller 

mindre. Framför allt när det kommer till relationell mobbning. Om en elev fryser ut en annan 

elev så hänger de andra på då de är rädda att själva bli utfrysta eller bli icke-populära. 

Det går att dra många likheter mellan den tidigare forskning som finns om elevers åsikter, 

förklaringar och tankar kring mobbning och det resultat jag fått fram från min studie. I 

Teräsahjos och Salmivallis (2003) undersökning beskrev merparten av eleverna att offret är 

en person som är negativt avvikande både till utseende och till personligheten – och att 

mobbning både kunde förklaras och rättfärdigas utifrån det. Dessa förklarningar dominerade 

även i min undersökning.

 Thornbergs och Knutsens (2011) undersökning om högstadieelevers förklaringar till varför 

mobbning uppstår i skolan visade att merparten av eleverna förklarade mobbning i term av 

individualistiska skäl. De flesta av dem ansåg alltså inte att mobbning sker på grund av 

kamratgruppen eller skolmiljön.  Flickorna i undersökningen var mer benägna att lägga 

orsaken på mobbaren jämfört med pojkar. Här har Thornberg och Knutsen upptäckt en 

skillnad mellan pojkar och flickors sätt att förklara mobbning på till skillnad från min studie. 

Pojkarna lade oftast orsaken på offret.

 I Thornbergs och Knutsens studie menade 69% att mobbning beror på att den som mobbar 

har problem med sig själv och mobbning sker för att mobbaren vill behålla eller öka sin makt, 
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status eller popularitet. Deltagarna i denna studie menade att mobbaren/mobbarna vill visa sig 

häftiga genom att trycka ned någon annan. Mobbaren försöker även skydda sig för att själv bli 

mobbad. 42% menade att mobbning sker på grund av offret. Offret är avvikande, avviker från 

gruppens normer till utseende och beteende. Elevernas förklarningar i min studie stämmer 

överens med elevernas förklaringar i Thornberg och Knutsens (2011) studie.

 Hamarus och Kaikkonen (2008) visar på hur elever föreställer sig att vara tyst, känslosam, 

klä sig fel, eller att vara barnslig som typiska drag hos ett mobboffer. Även i denna studie så 

visar det sig att avvikande utseende och en avvikande personlighet framkallar mobbning. 

I Thornbergs (2010) undersökning med mellanstadieelever var sju förklarningar de vanligast 

förekommande. Mobbning på grund av att offret är avvikande var den vanligaste förklaringen, 

hela 85% använde sig av denna förklarning. Offret har ett avvikande utseende, ett avvikande 

beteende eller passar inte in i kamratgruppen. Även här kan man dra paralleller mellan min 

undersökning och Thornbergs. Ett tema som kom upp i Thornbergs studie men som inte dök 

upp i min egen var avvikelse genom förknippning med något. Till exempel att offret 

förknippas med en udda mamma, fattiga föräldrar eller med en religion eller kultur. En möjlig 

tänkbar förklaring till denna skillnad är att eleverna i Thornbergs studie var äldre. 

Den förklarning som kom på andra plats i Thornberg (2010) var mobbning som en social 

positionering, mobbaren vill ha status, vill vara cool och tuff. Denna kan jämföras med min 

studies förklaring ”mobbaren vill behålla sin status eller höja sin status”.

På fjärde plats kom precis som i min studie ”hämnd”. Förklarningar som ”mobbning som 

rolig lek och ”mobbning sker på grund av grupptryck” fanns också med i Thornbergs studie. 

Jag kan här dra många likheter med Thornbergs studie och min egen. Samma typer av 

förklaringar till mobbning förekommer med andra ord i olika åldrar.

I Monks och Smiths (2006) studie framkom det att de äldre deltagarna beskrev begreppet 

mobbning mer ingående och gav även två dimensioner vid beskrivningen. De yngre 

deltagarna använde sig bara av en dimension och de drog endast en skillnad mellan aggressiva 

handlingar och icke-aggressiva handlingar. Jag lyckades få fram flera förklarningar men det 

var relativt svårt att få ett djup. I deras andra studie visades det att inga betydelsefulla 

skillnader råder mellan könen när de skulle förklara och beskriva mobbning och dess 
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uppkomst. Här kan jag dra en parallell till min egen studie då det stämmer in där. Det går att 

se mönster mellan den tidigare forskningen. Att vara avvikande i utseende eller beteende 

dominerar helt klart vilket innebär att mobbning sker på grund av offret. Offret kan vara både 

passivt och provocerande i detta fall. Utifrån viss forskning kan jag också dra slutsatsen att 

det är svårt att få breda svar utifrån så unga deltagare.

5.1 Metodreflektion 

Jag har använt mig av kvalitativa intervjuer i min studie och mitt val av metod har under hela 

denna process varit naturligt. Kvalitativa studier bygger precis som Bryman (2006) utrycker 

sig på en forskningsstrategi där tonvikten ligger på orden istället för på kvantifieringen vid 

insamling och analys av data. Det viktigaste för mig har varit att få kvalité, djupa och breda 

svar på mina intervjuer. I en kvalitativ undersökning är intresset riktat mot intervjupersonens 

föreställningar och tankar. Deltagarna får stor frihet att sätta ord på och beskriva sina 

föreställningar samt möjlighet att utforma svaren på sitt eget sätt. Som intervjuare har jag den 

friheten att jag alltid kan ställa nya frågor och följdfrågor vid behov. Det finns många olika 

frågeställningar som inte passar för annat än kvalitativa intervjuer för att få fram bra svar.  

Det är viktigt att se till så att kvalitativa undersökningar inte blir allt för subjektiva menar 

Bryman (2006). Det kan leda till att studien får osammanhängande resultat och uppfattningar 

om vad som är viktigt och betydelsefullt. Ibland kritiseras också kvalitativa studier för att det 

förhållande som intervjuaren etablerat med undersökningspersonerna kan bli för nära och 

personliga. Kvalitativa forskningsresultat kan också vara svåra att generalisera utöver den 

situation i där de framställdes. Eftersom kvalitativa intervjuer sker i en viss organisation, eller 

ett visst bostadsområde så är det omöjligt att generalisera resultaten till andra miljöer menar 

vissa kritiker. Jag har genomfört min studie på endast en skola som ligger i en mellanstor stad 

i Sverige. Det gör att jag inte kan dra allmänna slutsatser av mitt resultat. Jag har på denna 

skola intensivt undersökt en mindre grupp individer som har vissa gemensamma egenskaper. 

Dessa egenskaper är bland annat att deltagarna går på samma skola och att alla är inom åldern 

7-9 år. Resultatet av kvalitativa studier kan som jag nämnde ovan tendera att ha fokus på det 

unika inom en viss kontext och eller betydelsen av den synvinkel av den sociala verklighet 

som undersökts. 
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Det är viktigt att en kvalitativ forskning har trovärdighet och äkthet belyser Bryman (2006). 

Jag har strävat efter att skapa en tillförlitlighet om att forskningen utförts i enlighet med de 

regler som finns. Det är också viktigt att säkerställa att det skapas en fullständig och 

tillgänglig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen, genom detta så skapar jag en 

pålitlighet. Det också viktigt att jag som bekräftar att jag inte medvetet har låtit personliga 

värderingar eller mina teoretiska inriktningar påverka utförandet av min undersökning. Jag 

har arbetat för att ge en rättvis bild av min undersökning och en rättvis bild av de olika 

uppfattningar som finns i den grupp av elever som undersöks. 

Den här studien kommer för mig vara mycket användbar då mobbning är ett vanligt 

förekommande fenomen i skolan och som lärare ska man aktivt arbeta för att förebygga att 

mobbning uppstår. Jag har fått större inblick i elevers föreställningar om mobbning och dess 

uppkomst. Detta kommer jag att kunna använda mig av när jag arbetar som lärare för att 

förhoppningsvis kunna förebygga mobbning i tid. Jag kommer ha lättare att läsa av elever och 

se signalerna tidigare. Jag kommer att upptäcka mobbningssituationer tidigare och ha större 

förståelse för uppkomsten av incidenten. Framtida forskning skulle kunna vara att gå djupare 

in på de deltagarroller som finns och ta reda på hur eleverna ser på, begriper och förklarar 

dessa.
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6.1 Bilaga 1

Intervjuguide
  

• När jag har varit på lite olika skolor har jag tänkt på att i vissa klasser finns det några 

elever som varje vecka retar en viss elev i klassen för att göra eleven ledsen. De retar 

eleven på raster och ibland också på lektioner. Det har hållit på så i flera månader. Vad 

kan det bero på att elever gör så mot en annan elev?

• När jag varit runt på skolor har jag också sett att det i en del klasser är några elever 

som varje vecka slår, håller fast och knuffar en viss elev i klassen så att eleven får ont. 

De håller på så i flera månader. Vad kan det bero på att elever gör så mot en annan 

elev?

• Jag har också sett att det i en del klasser är en viss elev som inte får vara med de andra 

eleverna på rasterna. Varje vecka får eleven höra av de andra i klasserna: ”Du får inte 

vara med”. De håller på så i flera månader och eleven är väldigt ensam. Vad kan det 

bero på att elever gör så mot en annan elev?
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6.1 Bilaga 2

Till elever och föräldrar

Hej!

Mitt namn är Lisa Bodini. Jag är en lärarstudent som under vårterminen 2013 
kommer att samla in data för en studie om mobbning. Syftet med studien är att 
se vad mobbning är enligt lågstadieelever och deras förklaringar till varför 
mobbning uppstår i skolan. För att få reda på det så kommer jag att genomföra 
intervjuer med elever på lågstadiet.

Undersökningen är frivillig, vilket betyder att endast de elever som själva vill 
kommer att delta i studien. Inga personuppgifter kommer att samlas in annat än 
kön och ålder för att göra det möjligt att titta på könsskillnader och 
åldersskillnader. De skolor som eleverna går i kommer också att behandlas 
konfidentiellt, vilket innebär att inga namn på skolor eller orter kommer att 
nämnas. Ingen elev kommer därför att kunna identifieras. Intervjusvaren 
kommer endast att användas till mitt examensarbete.

Om ni där hemma har frågor eller synpunkter får ni gärna höra av er till mig 
eller till min handledare. Denna studie kommer att bidra med värdefull kunskap 
för att bättre förstå och hantera mobbning bland elever på lågstadiet. 

Var vänlig kryssa i ja eller nej nedan och lämna in till ert barns lärare: 

□ JA, mitt barn får delta i undersökningen.

□ NEJ, mitt barn får inte delta i undersökningen.

Målsmans underskrift:________________________________________

Kontaktuppgifter:
Min e-postadress är: XXXXX 
Mitt telefonnummer är: XXXXX

Min handledare heter Robert Thornberg och har följande e-postadress:
XXXXXX

Tack för din medverkan!
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6.2 Bilaga 3

Med vänlig hälsning

Lisa Bodini
Hej!

Mitt namn är Lisa Bodini. Jag är en lärarstudent från Linköpings universitet som under 
vårterminen 2013 kommer att skriva mitt examensarbete. Jag har valt att göra en studie om 
mobbning. Det syfte jag har med studien är att undersöka vad mobbning är enligt 
lågstadieelever och deras förklaringar till varför mobbning uppstår i skolan. Jag är uppvuxen i 
Karlskoga och har därför valt att genomföra min undersökning där.

Undersökningen är såklart frivillig. Ingen enskild elev kommer att kunna identifieras. Inga 
personuppgifter annat än kön och ålder samlas in. Anledningen till det är därför att jag vill 
jämföra flickor och pojkars resultat, och även se skillnader och likheter mellan årskurserna. 
Jag kommer att använda intervjusvaren till mitt examensarbete. De skolor som eleverna går i 
kommer också att behandlas konfidentiellt, vilket innebär att inga namn på skolor eller orter 
kommer att skrivas ut i publikationerna.

Jag har förberett ett informationsbrev till eleverna och deras föräldrar/vårdnadshavare. En 
förutsättning för deltagande i studien är att både elever och deras föräldrar/vårdnadshavare 
samtycker till det. Jag bifogar brevet här nedan.

Studien vänder sig till elever på lågstadiet (årskurs 1-3). Min förfrågan och förhoppning är att 
kunna genomföra ca 15 intervjuer, 5st i åk 1, 5st i åk 2 samt 5st i åk 3. Jag hoppas att detta är 
möjligt, om inte så är jag oerhört tacksam för de klasser jag får tillgång till.

Först kommer informationsbrevet att delas ut till eleverna så de kan ta med detta till hem och 
visa föräldrar/vårdnadshavare. Jag kommer sedan att komma tillbaka vid ett senare tillfälle 
och intervjua eleverna.

Denna studie kommer att bidra med värdefull kunskap för att bättre förstå och hantera 
mobbning bland elever på lågstadiet.

Om Du har frågor eller synpunkter får Du gärna höra av Dig till mig eller min handledare. 
Tack på förhand!

Kontaktuppgifter:
Min e-postadress är: XXXXXX
Mitt telefonnummer är: XXXXXXX

Min handledare Robert Thornberg e-postadress:
XXXXXXXX

Med vänlig hälsning 

Lisa Bodini
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