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och god kommunikation. Jag vill även tacka alla mina när och kära för deras tålamod samt att de 

har stöttat mig. De har verkligen motiverat mig och hjälpt mig när jag ville ge upp. 

  



 

 

 

Sammanfattning 

Denna studie är en kvalitativ studie vars syfte är att synliggöra mobbningssignalerna för skolan, för 

att på så sätt kunna åtgärda mobbning i ett tidigare skede. Genom denna studie ska de som går på 

skolan få en djupare kunskap om mobbning. Frågeställningarna har varit kring hur mobbning tar sig 

i uttryck, vad elever och lärare anser om mobbning, var mobbning sker, vad en mobbare respektive 

mobboffer är. Till intervjuerna användes en halstrukturerad intervjuguide med öppenhet för 

följdfrågor. Det skedde två fokusgruppsintervjuer med elever på gymnasiet i Luleå kommun på 

yrkesprogrammet, årskurs 2 och 3. För att fånga in lärarnas perspektiv på mobbning så intervjuades 

två stycken enskilt. Intervjuerna bandades in, transkriberats och därefter analyserats. Intervjuerna är 

den empiriska basen för studien. För att förstärka studiens reliabilitet användes teoribegrepp från 

författarna Åsa Wettergren et al, Gunnar Höistad, Dan Olweus och Klaus Helkama.  I resultat i 

studien framkom det att mobbning är när en eller flera personer, vid upprepande tillfällen och under 

en viss tid, säger eller gör kränkande och obehagliga saker mot någon som är försvarslös. Mobbning 

kan utföras på olika sätt, exempelvis genom fysisk kontakt det vill säga när en person knuffar, slår, 

nyper, eller sparkar någon. Man kan även utföra mobbning psykiskt det vill säga genom ord, 

grimaser eller avsiktligt uteslutning från kamratkretsen. Studien har även visat att mobbning har 

tagit bredare former där det sker mera på nätet idag i samband med att elektroniken har ökat samt 

att barn och ungdomar har lättare tillgång till nätet. Det som även är viktigt att nämna är att 

mobbning skiljer sig mellan pojkar och flickor samt att uppväxtförhållandet spelar in en roll om 

man får aggressiva barn eller inte. 
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Abstract  

This study is a qualitative study whose aim is to expose bullying tones for school, so as to be able to 

tackle bullying at an earlier stage. Through this study, those who attend the school have a deeper 

understanding of bullying. These questions have been around how bullying takes the form, what 

students and teachers think about bullying, the bullying happens, what a bully and bullies are 

victims. For the interviews, a semi-structured interview guide with openness to supplementary 

questions. There were two focus group interviews with students in high school in Luleå vocational 

program, grades 2 and 3. To capture teachers' perspectives on bullying so interviewed two pieces 

individually. The interviews were collected, transcribed and then analyzed. The Interviews is the 

empirical basis for the study. To strengthen the study's reliability was used theory concepts from the 

authors Asa Wettergren , Gunnar Höistad , Dan Olweus and Klaus Helkama . The results of the 

study revealed that bullying is when a person or persons, on several occasions, and for a certain 

time, say or do offensive and unpleasant things against someone who is defenseless. Bullying can 

be performed in different ways such as by physical contact that is, when a person pushes, turns, 

pinching, or any kicks. One can also perform psychological bullying that is, in words, grimaces or 

intentional exclusion from the circle of friends. The study has also shown that bullying has taken 

broader forms where there is more on the line today when the electronics have increased and those 

children and young people have easier access to the network. It also is important to mention is that 

bullying is different between boys and girls and that childhood relationship plays a role if you get 

aggressive children or not. 
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Inledning och Bakgrund 

Mobbning är när en elev trakasseras eller blir mobbad när han eller hon är utsatt, upprepade 

gånger och över tid för negativa handlingar av en eller flera elever. Mobbning bland skolbarn 

är ett gammalt fenomen. Även om många är bekanta med problemet var det inte förrän under 

1970-talet som mobbning började komma på tal och man började forska i det. Under många 

år var forskningsintresset om mobbning begränsat till Skandinavien men i slutet av 1980 och 

1990 talet började man uppmärksamma mobbning bland barn i andra länder. Dessa länder var 

bland annat Japan, Storbritannien, Nederländerna, Kanada, USA och Australien. Enligt 

Olweus (1999) kan mobbning utföras på olika sätt, exempelvis genom fysisk kontakt det vill 

säga när en person knuffar, slår, nyper, eller sparkar någon. Man kan även utföra mobbning 

psykiskt det vill säga genom ord, grimaser eller avsiktligt uteslutning från kamratkretsen. 

Mobbning kan även karakteriseras som avsiktligt, upprepat, negativt beteende från en eller 

flera personer som riktas mot en person som är försvarslös. Idag har mobbning ökat och tagit 

en bredare plats bland skolor i Sverige (Olweus, 1999). Mobboffret kan känna sig bortstött 

och underlägsen, lider av depressioner och ångest där övergreppen kan leda till självmord 

enligt Wettergren et al (2008). Olweus (2008), säger att ett mobboffer är någon som oftast är 

osäker, tystlåten och känslig. Olweus (1999), menar även att mobboffren har oftast ett dåligt 

självförtroende och är osäkra det vill säga de har en negativ självbild. Dessa personer har 

oftast få eller inga vänner men de har lättare att skapa relationer med äldre så som lärare och 

oftast vågar de inte hämnas när de blir förnedrade. En mobbare har oftare en positiv attityd till 

våld än elever i allmänhet, mobbaren använder sig av makt för att få sin vilja fram. Det är 

sällan mobbaren är ensam om att mobba, oftast är det 2-3 personer som tillsammans mobbar 

andra (Olweus, 1999). Idag kan mobbning gå så långt att det sker skolskjutningar i andra 

länder här kan man ta USA som ett exempel (cdc.gov, 2001).  Enligt skolverket (2013), har 

mobbning tagit nya former idag där nät mobbning har blivit vanligt bland ungdomar. Nät 

mobbning är vanligare bland tjejer än killar, eftersom killar använder sig av nätet för att spela 

tv spel medan tjejer använder sig mera av kommunikation sidor exempelvis bloggar, 

(skolverket, 2013). Det finns ingen definition av mobbningssignal från tidigare forskning men 

enligt svenska akademins ordbok förklaras begreppet signal med ordet ”tecken”. Signal 

kommer från engelskans signal (spraakdata.gu.se, 2014). Därför kan förslag på definition av 

mobbningssignaler vara: handling, fysiskt eller psykisk som en eller flera personer utsätter 

någon annan för, medvetet eller omedvetet under upprepade tillfällen. 
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Enligt skolinspektionen (2014) får ingen kränkande behandling förekomma på skolan. 

Kränkande behandling är när ett barn eller en elevs värdighet kränks genom nedsättande ord, 

ryktesspridning, fysiska eller förlöjligande handlingar. Om dessa handlingar är återkommande 

så kallas det för mobbning. Personalen i skolan får inte utsätta barn eller elever för 

kränkningar. Så fort de vuxna på skolan misstänker att ett barn blir kränkt ska de ta 

situationen på allvar och börja utreda den bakomliggande orsaken. Om kränkande behandling 

förekommer ska skolan genast vidta de åtgärder som det behövs för att stoppa fortsatta 

kränkningar (Skolinspektionen, 2014). 

 

6 kap i skollagen finns åtgärder mot kränkande behandling där den syftar till att motverka 

kränkande behandling av barn och elever. Enligt denna lag är de vuxna på skolan skyldiga att 

anmäla till rektorn om ett barn eller en elev har blivit utsatt för kränkande behandling på 

skolan. Rektorn är därefter skyldig att anmäla händelsen till huvudmannen, det vill säga 

kommunen eller den som driver en fristående skola, som har ansvar för skolans resultat och 

kvalitet. Huvudmannen ska skyndsamt utreda omständigheterna samt snabbt vidta åtgärder för 

att förhindra kränkande behandling i framtiden (SFS 2010:800) Enligt skollagen ska det på 

skolan finnas tillgång till skolläkare, psykolog, skolsköterska och kurator som eleverna kan 

vända sig till. För att varje skolenhet ska kunna bedrivas ett systematiskt arbete krävs det 

samarbete tillsammans med barnets vårdnadshavare och på så sätt får föräldrarna inflytande i 

barnens skolgång (Regeringen, 2009). Arbetsmiljöverket ska se till att arbetsmiljön på skolan 

och skolgården är säker. Skolinspektionen ska se till att skolan följer skollagen samt att ingen 

elev utsätts för kränkande behandling av de som arbetar på skolan samt andra elever. Exempel 

på kränkande behandling är hot, våld och mobbning. De som utreder anmälningar om 

mobbning och kränkande behandling i skolan är Barn- och elevombudet (BEO), (av.se, 2014).   
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att synliggöra mobbningssignalerna för skolan, för att på så sätt 

kunna åtgärda mobbning i ett tidigare skede. För att kunna synliggöra dessa signaler utgår 

föreliggande arbete från följande frågeställningar.  

 

1. Hur ser ungdomarna och lärarna på mobbning? 

2. Vilka mobbningssignaler finns det? 

3. I vilka rum sker mobbning? Raster? Korridor? Matsal? Klassrummet? Idrotten? Nätet? 

4. Leder mobbning till några konsekvenser för den mobbade och i så fall vilka?  

5. Finns det några könsmässiga skillnader i hur mobbningen utförs.  

 

Avgränsningar 

I studien har jag valt att avgränsa mig till en gymnasieskola i Luleå kommun. Studien 

fokuserar på mobbning i skolmiljö det vill säga klassrummet, korridoren, till och från skolan, 

idrotten, nätet samt skolmatsalen. Anledningen till att nätmobbning är med i studien är för att 

det är också skolans ansvar enligt skolverket (2013). Intervjuerna sker endast med elever i 

årskurs 2 och 3 på gymnasiet eftersom ungdomarna har hunnit gå skola en längre tid. I studien 

har två lärare från skolan intervjuats för att även fånga in deras perspektiv av mobbning. 

Definition av mobbningssignaler är: handling, fysiskt eller psykisk som en eller flera personer 

utsätter någon annan för, medvetet eller omedvetet under upprepade tillfällen. Det är också 

viktigt att identifiera mobbare och mobboffer för att lättare kunna uppmärksamma 

mobbningssignalerna i ett tidigt stadium.   

Disposition 

Inledningen belyser tidigare forskning om mobbning bland barn och ungdomar i skolan samt 

den problematik som finns i och med den. Syftet och frågeställningen utgår från litteraturen 

och tidigare forskning som har gjorts där syftet är att tydliggöra mobbningssignalerna för 

skolan, för att på så sätt kunna åtgärda mobbnin i ett tidgare skede. I metoden redogörs 

forskningsetiska principer, datainsamling, validitet och reliabilitet samt analysprocess. I 

teoridelen redogörs relevanta begrepp till studien som därefter används i analysdelen för att 

stärka studiens reliabilitet. I diskussionsdelen tas tidigare forskning, teorier och resultat upp 

som diskuteras i en helhet. 
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Tidigare forskning om mobbning   
 

Mobbare 

De barn och ungdomar som löper risk att bli mobbare har vissa gemensamma drag. Dock är 

det inte alltid dessa drag stämmer därför ses dragen endast som huvudtendenser. Drag som 

mobbare kan ha är att: 

 De har en mer positiv attityd till våld än elever i allmänhet. 

 Mobbaren har behov av att genom makt och hotelser dominera och undertrycka andra 

elever, för att få sin vilja fram. 

 Mobbaren har svårt att tåla hinder och framstår som tuff där de inte visar medkänsla 

med mobboffren. 

 Oftast är de aggressiva mot vuxna det vill säga lärare och föräldrar men mobbaren har 

även lätt för att dra sig ur besvärliga situationer. 

 Mobbaren kännetecknas av ovanligt litet osäkerhet och rädsla eller också visar de inga 

tecken. 

 Mobbaren är oftast i angrepp på 2-3 personer som hjälper honom (Olweus, 1999). 

 

Enligt internationell forskning kan mobbaren ha dåligt självförtroende, låg självkänsla, lågt 

självförtroende, psykiska problem, psykosociala problem eller ett svagt sinne vilket leder till 

att mobbaren börjar utsätta andra för mobbning. Många mobbare har problem hemma med 

familjen där föräldrarna kan vara stränga och hårda. Det finns mobbare som har tidigare varit 

mobboffer själva och väljer därför nu att mobba andra. Mobbaren kan även mobba för att 

behålla sin sociala status och makt. Som mobbare vill man undvika att själv blir ett offer och 

därför skyddar mobbaren sig genom att mobba andra istället. De som mobbar kan mobba 

andra för att de känner avundsjuka exempelvis att mobboffret är smartare än mobbaren genom 

att ha bättre betyg. Avundsjukan kan skapa en irritation hos mobbaren. Sedan kan de se 

mobbning som en rolig grej (Child Youth Care Forum, 2012).   

 

En person som mobbar kännetecknas oftast som aggressiv. En del barn har detta beteende 

innan de börjar skolan och därför är det viktigt enligt Olweus att veta vilka 

uppväxtförhållanden som skapar aggressiva barn. Det finns fyra faktorer som leder till 

utveckling av aggressivt reaktionsmönster. I Olweus forskning så har först och främst fokus 

legat på pojkar. Under de första tre-fyra åren i ett barns liv är det viktigt att föräldrarna för det 
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första spelar den primära omsorgspersonens, känslomässiga grundinställning till pojken. Det 

är en risk att pojken utvecklar en aggressiv och fientlig attityd till sin omgivning om han inte 

får värme och engagemang hemifrån. För det andra har det betydelse hur eftergivna 

föräldrarna har förhållit sig till aggressiva beteende från barnets sida. Som förälder kan man 

inte bara vara ”tolerant” och tillåtande man måste även sätta gränser annars leder det till 

ökning av barnets aggressivitet. Sammanfattnings är det de barn som inte får kärlek och 

omsorg av sina föräldrar som har lättare för att utveckla ett aggressivt reaktionsmönster. En 

tredje faktor för barnets ökade aggressivitet är när föräldrarna använder sig av våld. Föräldrar 

bör veta att man ska sätta gränser och ha en del fasta regler men att våld inte löser våld utan 

att det skapar våld. Den sista faktorn är barnets temperament som kan påverka om denne 

utvecklar ett aggressivt reaktionsmönster. Barn med en aktiv och hetsig läggning utvecklas 

lättare till en aggressiv tonåring enligt Olweus (1999). Detta är bara huvudtendenser som tas 

upp men det finns många andra faktorer som kan spela in en roll (Olweus, 1999). Barn är inte 

födda till mobbare eller mobboffer. Det är faktorer som föräldrarnas grundinställning till sitt 

barn, gränssättning, föräldrarnas inställning till aggressivt beteende, deras attityd till styrka 

och svaghet, straffmetoder och deras inbördes relation som till den allra största delen påverkar 

det. Enligt tidigare undersökning visar det att 94 procent av de som var kriminella och satte i 

fängelse hade en bakgrund präglad av att föräldrarna inte satte gränser eller inte var 

tillräckligt hårda med sina gränser. Det finns flera faktorer varför de var kriminella men det 

var anmärkningsvärt många som var starkt påverkade av den. Föräldrarna är en förebild för 

barnen så när det gäller att kommunicera eller hantera konflikter är det viktigt att föräldrarna 

visar ett gott omdöme (Höistad, 1994). Enligt Höistad (2001), så menar hon att flickor är bra 

på att förnedra och mobba andra utan att någon märker det. Det är den tysta mobbningen som 

är vanligast bland flickor. Mobbning bland flickor uppmärksammas inte därför på samma sätt 

som pojkmobbning där den kan yttra sig med våld.  Höistad (2001) tar ett exempel när en tjej 

trakasserar och mobbar en kille i klassrummet där hon håller för näsan för att visa att hon 

tycker att han luktar illa. Tjejen fortsätter att kommentera hans kläder och säger att han är 

knäpp. 

 

Mobboffer 

Enligt Olweus studie (1999), kännetecknas mobboffren som försiktiga, känsliga, stillsamma 

och har lätt för att gråta. Mobboffret kan ha dåligt självförtroende och kan vara osäkra det vill 

säga de kan ha en negativ självbild, detta kan vara signalen till mobbaren att här finns ett 
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lämpligt offer. Pojkar som är mobboffer tycker inte om att slåss och är oftast fysiskt svagare 

än sina mobbare.  Mobboffret har oftast få eller inga vänner men de har lättare att skapa 

relationer med äldre så som lärare. Oftast vågar mobboffren inte ge igen om de blir angripna 

eller förnedrade. En orsak till detta kan vara att man som mobboffer varit mobbad under en 

lång period vilket har ökat deras osäkerhet, rädsla och negativa självuppfattning. Det finns 

mobboffer som kan vara provocerande det vill säga hetlevrad och försöker oftast att hämnas, 

dock utan framgång. Enligt Olweus(1999) kan mobboffret signaleras som omogen, rastlösa, 

klumpiga och allmänt besvärliga, vilket kan trigga igång mobbaren att mobba personen 

(Olweus, 1999). Mobbade barn och ungdomar kan lida av depression, ångest, sociala problem, 

dålig självkänsla, psykiska problem samt ha självmordstankar. Mobboffret kan även utveckla 

fler hälsoproblem så som psykotiska symtom. Dessa problem kan fortsätta att utvecklas och 

finnas kvar när de blir äldre. 1983 fanns det några pojkar i Norge som var mobboffer, efter att 

ha blivit utsatta för mobbning under en lång period så begick de självmord (American Journal 

of Orthopsychiatry, 2010). En studie som Child youth care forum (2012), har gjort visar att 

mobboffret kan kännetecknas som avvikande, udda, irriterande eller elak vilket mobbaren kan 

uppfatta som triggande (Child Youth Care Forum, 2012). I Höistads tidigare forskning har 

barn fått frågan om varför de tror att vissa blir mobbade så anger de ofta yttre faktorer så som 

att någon är spinkig eller fet, har fel kläder, fel hårfärg, konstig dialekt eller är fysisk svag. 

Mobbare eller barn med någon form av ”ett avvikande yttre” riskerar då att bli mobbade. Det 

yttre är dock inte orsaken till att man blir mobbad men används som en förevändning att 

mobba andra. Det finns elever som är ” helt rätt” till det yttre men som ändå blir mobbade. 

Enligt Höistad är mobboffren oftast osäkrare än elever i allmänhet. De är tystlåtna, känsliga 

och försiktiga (Höistad, 2001).  
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Var äger mobbning rum? 

Mobbning äger rum oftast i skolan bland eleverna. Det är inte lika vanligt att mobbning sker 

på vägen till och från skolan. I Olweus undersökning har man kommit fram till att cirka 50-70 

procent av mobbning äger rum under rasterna till exempel i korridorerna eller på mer 

undanskymda platser eller på skolgården. Om inte lärarna inte uppmärksammar mobbning så 

kan det även ske på lektionstid. Eftersom mobbning sker till största del på skolan är det därför 

viktigt att skolledningen och lärare tar ett stort ansvar. Skolpersonalens beteende, rutiner och 

attityder spelar en avgörande roll för hur utbredd mobbningen kommer att bli i den enskilda 

skolan eller klassen (Olweus, 1999).  Nätmobbning är vanligast bland flickor eftersom de 

använder sig mera av bloggar, mer benägna att lägga ut bilder på sig själva samt att de 

använder sig mer av kommunikation än pojkar där flickorna exponeras på en mer öppen arena. 

Det är vanligare att pojkar använder nätet till att spela tv-spel och titta på filmklipp. Därför 

löper tjejer större risk att bli utsatt för mobbning och kränkningar. När mobbning sker via 

nätet så kan mobbaren känna mindre empati eftersom han eller hon inte ser offrets reaktion. 

Enligt friends (2014) har var tredje person blivit utsatt för kränkningar på nätet. De mest 

utsatta är tonårstjejer som spenderar mycket av sin tid i sociala medier som Facebook. Oftast 

är kränkningarna kopplade till barnets intresse eller utseende (Friends, 2014). 

 

I den internationella forskning enligt American Journal of Orthopsychiatry (2010), har idag en 

ökning av elektroniska data kommunikation och att dela information på nätet har förändrat 

individens sociala interaktion. Tekniken har utvecklat nya kommunikationsverktyg. Dessa 

verktyg används speciellt bland barn och ungdomar. De använder sig av webbplatser, 

webbkameror, chatt, e-post, chatt rum, sociala nätverk och SMS-meddelanden. I genomsnitt 

använder ungdomar sig av internet 2-4 timmar per dag online. Internet är en potentiell plats 

för missbruk och utsatthet. Internet och alla former av teknisk kommunikation utsätter barn 

och ungdomar för risker att bli mobbad. De riskerar att bli mobbade via webbkamera, e-post, 

SMS-meddelanden samt via webbsidor. Via internet kan man trakassera, utesluta samt hota 

dem via nätet. Internet är brett där det är tillgängligt för många människor, särskilt barn och 

ungdomar.  Det finns också överallt i världen om man exempelvis lägger ut en nakenbild på 

någon så kan många ta del av den. Effekten med mobbning via nätet kan leda till emotionella, 

sociala och psykiska problem där dessa problem kan fortsätta in i vuxenlivet. De som blir 

mobbade via nätet kan känna sig deprimerad, känna ångest och rädsla som därefter kan 

påverka deras betyg i skolan (American Journal of Orthopsychiatry, 2010).  
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Pojkars och flickors mobbning 

Det kan nämnas att vanligast är att mobbning sker i samma årskurs och att det är oftast de 

äldre elever som mobbar de yngre eleverna. Mobbning bland flickor och pojkar skiljer sig där 

det är vanligare att pojkar mobbar mer än flickor. Direkt eller fysisk mobbning är ett vanligt 

problem hos pojkar medan flickor använder sig av indirekt eller psykisk mobbning som 

innebär utestängning av kamratkretsen eller baktal (Olweus, 1999). Höistad forskning kan 

relateras till Olweus där Höistad har kommit fram till att mobbning skiljer sig mellan pojkar 

och flickor på samma sätt som Olweus beskrev. Den verbala och fysiska mobbningen är 

vanligare bland pojkar. Den verbala mobbningen så anmärker man på kläder, trakasserar 

någon inför de andra, kommenterar exempelvis om någons storlek, ” du är tjock”. Den tysta 

verbala mobbningen kan även vara ett hot exempelvis att man viskar ” Vänta till rasten” eller ” 

Efter skolan blir det synd om dig”. ( Höistad, 1994). Pojkar kan mobba sina offer genom att 

säga att de är en mes eller kan inte spela fotboll. Den fysiska mobbningen bland pojkar kan 

bestå av knuffar, stänga in offret någonstans och håller för dörren, trycker in offret in i väggen, 

sparkar, slår, lägger krokben, spelar fotboll hårdhänt eller tar väskan (Höistad, 2001).  När det 

kommer till flickors sätt att mobba så finns det tendenser att en del flickor mobbar som pojkar. 

Det som är typiskt ”tjejmobbning” är exempelvis att man viskar synligt om en annan flicka, 

sprider rykten för att få andra på sin sida, anmärka på kläder och frisyr (Höistad, 1994). 

Mobbning bland flickor är svårare att upptäcka för omgivningen. Tyst mobbning är vanligare 

bland flickor där de har en förmåga att sätta in stötar på de svagaste punkterna hos mobboffret. 

Höistad (2001), tar som ett exempel där en tjej klippte sitt långa hår när hon väl kom till 

skolan kunde tjejerna på lunchrasten säga, ” Inte för att vi vill vara taskiga men du har en 

jäklig ful frisyr”, på det viset trycker de på hennes svagaste punkt, det vill säga att hon hennes 

självförtroende påverkas.  

 

Mobbning i grupp  

Det finns barn och ungdomar som mobbar i grupp men är oftast inte de som tar initiativ till att 

mobba. Dessa personer kan betecknas som medlöpare eller passiva mobbare. Vid 

gruppmobbning kan vissa mekanismer förekomma till exempel ”Social smitta” där vissa 

elever deltar i mobbningen på grund av gruppen men de ser även upp till gruppens ledare. 

De ”smittade” är personer som har dåligt självförtroende. Det andra exemplet på mekanismer 

är ”Försvagning av normala spärrar mot aggressiva tendenser”, det innebär att om varken 

lärare eller elever inte försöker stoppa mobbningen så får mobbaren en belöning i form av att 
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man har ”segrat” över offret. Detta kan i sin tur leda till att de ”neutrala” eleverna börjar delta 

i mobbningen, när ingen stoppar mobbaren.  Det tredje exemplet på mekanismer är ”Minskad 

känsla av personligt ansvar” det vill säga att när det är fler som mobbar så känner mobbaren 

mindre skuldkänslor och mindre personligt ansvar. Dessa elever som mobbar i grupp är 

vanligtvis hyggliga, det vill säga att de mobbar på grund av grupptrycket trots att de inte vill 

men de fortsätter att mobba för att själva slippa bli ett mobboffer.  Det sista exemplet på 

mekanismer är ”gradvisa förändringar i uppfattningen av mobboffret” där mobboffret kan 

uppfattas som en värdelös person, som ” nästan tigger stryk” efter de ständiga angreppen och 

nedsättande kommentarerna. Mobbarnas skuldkänslor minskar och andra elever vågar inte 

ingripa (Olweus, 1999). När det kommer till mobbning och grupptryck så är det oftast en 

grupp som mobbar andra tillsammans. Det finns individer i grupper som mobbar trots att de 

inte vill men på grund av grupptrycket hakar de på gruppen och mobbar (Child Youth Care 

Forum, 2012). 
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Teoretiska utgångspunkter 

Här nedan redovisas de teoretiska begrepp som skall användas i analysen av intervjuerna och 

ge stöd för de tolkningar som skall bidra till att besvara frågeställningarna. 

 

Vad är mobbning? 

Mobbning är enligt Olweus (1999), när en eller flera personer vid upprepande tillfällen och 

under en viss tid, säger eller gör kränkande och obehagliga saker mot någon som är 

försvarslös. Enligt Wettergren  et al (2008) är mobbning när mobboffret känner sig förnedrad, 

löjlig, otillräcklig, förödmjukad, hjälplös, maktlös, inte omtyckt och värdelös. Dessa 

erfarenheter bidrar till att mobboffret känner skamrelaterade känslor. Mobbaren utsätter andra 

för mobbning för att få en känsla av makt och överordning. I en mobbningssituation är det 

oftast fler än en som mobbar. Mobbning kan också vara enligt Höistad (2001), ”När en eller 

flera personer upprepade gånger, under en längre tid, utsätter en eller flera individer för 

medvetna, aktiva destruktiva handlingar och/eller uteslutning”. Mobbning kan uttrycka sig 

både fysiskt och psykiskt där fysisk mobbning är enligt Olweus (1999) när en person knuffar, 

slår, nyper, eller sparkar någon. Psykisk mobbning kan yttra sig genom ord, grimaser eller 

avsiktligt uteslutning från kamratkretsen. Däremot kan man retas på ett vänskapligt sätt utan 

att räknas som mobbning menar Olweus. När två personer med ungefär samma psykiska och 

fysiska styrka slåss eller bråkar räknas det inte som mobbning (Olweus, 1999). Höistad (2001) 

menar att den fysiska mobbningen kan vara att man knuffar någon eller tar någons väska och 

kastar den mellan varandra. Den är lätt att upptäcka genom att mobboffret har blåmärken, 

sönderrivna kläder etc. Medan psykisk mobbning är ryktesspridning, håna, härma, anmärka på 

utseende eller kläder, fnittra, hånskratta, suckar, vända ryggen till, inte svara på tilltal eller när 

man behandlar någon som luft. Olweus (1999), menar att mobboffren är oftast försiktiga, 

känsliga, stillsamma och har lätt för att gråta. Oftast vågar mobboffren inte ge igen om de blir 

angripna eller förnedrade. En orsak till detta kan vara att man som mobboffer varit mobbad 

under en lång period vilket har ökat deras osäkerhet, rädsla och negativa självuppfattning. De 

har dåligt självförtroende och är osäkra det vill säga de har en negativ självbild. 

Mobbning äger rum under rasterna till exempel i korridorerna eller på mer undanskymda 

platser samt på skolgården. Om inte lärarna uppmärksammar mobbning så kan det även ske 

på lektionstid (Olweus, 1999). Enligt Höistad (1994) är de första tecknen på mobbning när 

eleven i skolan inte vågar gå ut på rasten eller att han tillbringar rasten på toaletten. Eleven 

kan ha svårt att koncentrera sig på lektionstid eller sitter oftast för sig själv på skolgården eller 
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i matsalen. Han eller hon har kanske trasiga kläder, är ledsen, uppjagad eller tillbakadragen.  

En person kan ha dåligt självförtroende där det syns när han eller hon går med blicken nedåt, 

talar med viskande röst och har en hopsjunken kropp. Enligt Höistad (1994) kan detta bli 

signalen till att trigga igång mobbaren att detta är hans eller hennes lämpliga offer. Enligt 

svenska akademins ordbok förklaras begreppet signal med ordet ”tecken”. Signal kommer 

från engelskans signal (spraakdata.gu.se, 2014). Därför kan förslag på definition av 

mobbningssignaler vara: handling, fysiskt eller psykisk som en eller flera personer utsätter 

någon annan för, medvetet eller omedvetet under upprepade tillfällen.   

  

Mobbning som en ritual 

Mobbning analyseras som en ritual där ” ett fåtal utövar våldet och ett stort antal åskådare 

bidrar med hetsljud och upptrappningsentusiasm”. I boken ” Det sociala livets emotionella 

grunder” tar de upp ”flugornas herre” som ett exempel på vad en ritual är. På ” flugornas herre” 

så är det en grupp individer som tillsammans hamnar på en Ö efter en flygkrasch. En ledare 

utses i gruppen som ska fördela sysslor och stifta lagar. För att överleva får de i uppgift att 

jaga en gris och döda den. Gruppen lurar grisen i en rund ring där de använder sig av ett 

träspjut och påkar. De skriker ” döda grisen, skär halsen av den”. Detta är ett exempel på en 

ritual att de går på jakt tillsammans och dödar en gris för att överleva på ön där ritual 

genererar gemenskap och stärker kampen för överlevnad. Gemenskap skapas när alla i 

gruppen har en gemensam fokus, exempelvis jaktceremonin där de bildar en ring. När de 

skriker kampord så producerar ritualen ” heliga objekt” som blir en symbol för 

gruppmedlemmarna. Här upplever gruppen en ökad emotionell energi samt att ett förtroende 

skapas för de som deltar i ritualen (Wettergren et al, 2008). Collin(2004) , menar att en lyckad 

interaktionsritual leder till solidaritet mellan deltagarna och att dessa medlemmar upplever en 

positiv emotionell energi (EE), där individen kan känna stolthet, självförtroende eller 

upprymdhet. En händelse exempelvis att samtala med någon ska dessa upprepas i en kedja 

och om ritualen lyckas skapas gruppsymboler samt gruppsolidaritet. För att en ritual ska 

lyckas enligt Collins (2004) mening så krävs det att en grupp av människor är fysiskt samlade 

så att de kan påverka vandra genom deras kroppsliga närvaro. Medlemmarna ska ha fokus på 

en gemensam aktivitet eller ett gemensamt objekt där de i gruppen är medvetna om varandras 

fokus. Gruppen ska ha en uppfattning om vem som deltar och vice versa för att kunna skilja 

på utomstående som inte ska medverka. De ska även dela en gemensam emotionell upplevelse 

för att en ritual ska lyckas (Collin, 2004) 
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Emotionell energi (EE), är något positivt som kan uttrycka sig i självförtroende, glädje, 

viljestyrka och entusiasm. Ritualer kan även vara dåliga exempelvis om någon inte 

respekterar gruppens riter och symboler så bestraffar gruppmedlemmarna de individer som 

anses som svikare/insider eller outsiders. Ritualer kan få drastiska konsekvenser så som i ” 

flugornas herre” när en av pojkarna dödas. Det blir svårt att stoppa dessa handlingar i gruppen. 

Det är dock inte alltid det behöver sluta på detta vis så som i flugornas herre (Wettergren et al, 

2008). Ett annat exempel på ritual kan också vara när den här kvinnan sitter i en skolmatsal 

och ber om juice från några som sitter bredvid henne men istället häller de mat i hennes 

dricksglas. En stund senare ska hon lämna ifrån brickan då de kommer efter henne och 

säger ”förlåt” samtidigt som de slår upp brickan i ansiktet på henne. Alla i matsalen utbrister i 

skratt och det får henne att vilja sjunka ihop och inte finnas till. Hon blir ett mobboffer medan 

övriga elever som skrattar åt henne, karakteriseras som assistenter, där assistenterna bidrar till 

att förstärka ritualens effekter samtidigt som mobbarnas status och makt stärks. Denna 

händelse leder till att ryktet sprids till skolan och mobboffrets sociala kapital förminskas. 

Mobboffret känner sig då utsatt, underlägsen och svag där det påverkas hennes 

självuppfattning negativt (Wettergren et al, 2008). Enligt Höistad (1994), är det väldigt 

sällsynt i en mobbningssituation att mobbaren är ensam oftast är det en eller flera som 

uppmuntrar honom eller henne till det. Genom att gruppmedlemmarna är tysta vid 

mobbningssituationer kan mobbaren känna att han eller hon får stöd det vill säga deras 

tystnad betyder att de samtycker. Det är gruppen som avgör om mobbningen ska ske eller inte 

exempelvis ”skitsnacket”, om snacket inte får gehör så upphör det oftast. I en grupp så tror 

många att man måste hänga på vid mobbningssituationer. Om någon i gruppen tycker att 

mobbning är fel så vågar de inte säga emot på grund av rädslan för att bli utstött från gruppen 

eller ur flocken. Det kräver mycket mod för en i gruppen att bryta mot ledarens maktutövning.  

Det finns elever som söker sig till den populära gruppen på grund av makt och rädsla. För 

håller de sig nära mobbaren som har makt kanske de slipper bli mobbade. Det krävs bara att 

mobbaren får stöd av några individer det vill säga medlöpare för att mobbningen ska kunna 

starta och fortsätta.  (Höistad, 1994).   

Mobboffer - skuld och skam  

Enligt Wettergren et al (2008) uppstår skamkänslorna som en följd av att man ser sig själv ur 

den andres perspektiv, exempelvis om man bedömer att den andre har en negativ bild av en så 

känner man skam.  Detsamma är det om man bedömer att någon har en positiv bild av en då 

känner man stolthet. Den skam man känner har sitt ursprung i interaktion med andra, det vill 
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säga att det är andra som får oss att känna en skam. Skamkänslor skapas när vi som individer 

känner oss otillräckliga, betydelselösa eller att vi inte får bli sedda och att andra inte tar oss på 

allvar. Oftast jämför man sig själv med andra och typiskt för skammen är att självet bedöms 

som underlägset.  Det finns två typer av skam, den erkända och den icke erkända. Den 

erkända skamkänslan är lättare att bearbeta när känslan erkänns av individen. Däremot den 

icke erkända skamkänslan kan leda till allvarliga sociala och psykiska konsekvenser. Som 

individ försöker man förneka skamkänslor för att undvika att bli påmind om smärtan som man 

går genom. Individen försöker att ta avstånd från omgivningens aggressiva antagande genom 

att förneka skammen. Dock är det svårt för individen att upprätthålla ett försvar genom 

förnekelse eftersom individen blir utsatt under en längre tid. När det kommer till skam så kan 

mobboffret känna sig fula, värdelösa eller odugliga. Som mobboffer känner man också en 

skuldkänsla av att det är ens eget fel att man blir mobbad. Mobboffret känner sig oftast 

otillräcklig i närheten av andra. För att undkomma skammen kan självmord bli en utväg 

(Wettergren et al, 2008). 

Enligt Höistad (2001), när man känner skam över något så förlorar man sin identitet eftersom 

man tvingas skjuta åt sidan känslor som rädsla, sorg och vrede. Det är en viktig del av vår 

identitet att få visa känslor och hur vi reagerar på omvärlden. Om vi inte får känna det vi 

verkligen känner och tvingas låtsas om våra känslor så överger vi en central del av vår 

identitet. Som mobboffer tvingas man gå till skolan och plågoandar där man riskerar att bli 

utsatt men på grund av skammen av att vara ett mobboffer så stänger man in sina känslor och 

nekar dem. Tyvärr tar många mobboffer på sig skulden för mobbningen eftersom man tror att 

det är ens eget fel. Som mobboffer försöker man hitta felet för att förklara sin utsatthet.  Det 

är olämpligt att fråga någon: ”Är du mobbad?” eftersom ordet ”mobbad” är laddat och 

förbundet med skam, därför är det viktigt att lära sig tecknen på att något inte är bra (Höistad, 

2001). 

Charon (2007)  förklarar i sin bok vad ”Symbolic Interactionism” är.  Symbolisk interaktion 

innebär att varje individ bär på olika symboler som vi använder oss av när vi integrerar det 

vill säga kommunikativa samspelet (interaktionen) människor emellan. Symboler skulle inte 

existera utan andra individer, exempel på symboler är ord, gester, handlingar, ljud eller 

föremål. Genom dessa symboler så kommunicerar vi med andra, om en person 

exempelvis ”ler”, så betyder det att personen är glad, som ett ord. Facebook är ett socialt 

nätverk där människor har ett socialt samspel. Nätmobbning är om någon exempelvis skriver 

kränkande kommentarer under en persons bild eller status på Facebook. Om andra 
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trycker ”gilla” på den kränkande kommentaren betyder det att de håller med. Här blir 

personen ett mobboffer. Rollövertagande enligt Charon (2007) benämning innebär att vi 

kliver ut från vår egen roll och sätter oss i någon annans roll för att förstå situationen samt för 

att se ur den andres perspektiv. Genom rollövertagande kan vi visa empati, kärlek och 

förståelse. Vid rollövertagande kan individen få en ökad insikt om sig själv där vi lär känna 

oss själva genom att spegla oss i andra. Exempelvis när offret utsätts för mobbning får han 

eller hon får en bild av sig själv genom interaktion med andra, att hon eller han inte är 

omtyckt. (Charon, 2007).  Helkama(2000) menar att symbolisk kommunikation innebär att 

meningsfyllda gester används medvetet. I kommunikationen ska budskapet uppfattas på 

samma sätt av avsändare och mottagare. Här är avsändare vara mobbaren och mottagaren är 

offret, där mobbaren skriver kränkande kommentarer som är menat att såra offret. Vidare går 

Helkama in på rollövertagande som innebär att vi kan sätta oss in i och förstå andra 

människors perspektiv men samtidigt som vi är medveten om det egna jaget. Det är vid 

samspelet mellan människor som symboler får sin innebörd, exempelvis kränkande ord från 

en individ eller grupp (Helkama, 2000). 

Mobboffret - en syndabock 
 

Ur ett psykologiskt perspektiv, när en person som hindras i sin strävan att uppnå sitt mål så 

lagras psykisk energi. Personens psykiska energi hamnar i obalans och endast aggressionen 

kan motverka det enligt Helkama (2000). Helkama (2000) benämner att frustrationen är ” en 

impuls till aggression” och enda sättet att återfå jämvikt är genom aggression. Vad som exakt 

skapar aggression det vill säga frustration kan vara svår att få grepp på. Aggression kan 

exempelvis vara att arbetsgivaren har för mycket makt eller att någon man älskar är onåbar. 

När dessa skapar aggression hos oss så byggs det upp och vi får hålla inne våra aggressioner. 

Aggressionen kan istället överföras på ett objekt eller människor. Man riktar sin aggression 

mot föremålet utan rädsla och då har man hittat en syndabock. Ur ett sociologiskt perspektiv 

är ett annat exempel på syndbock är exempelvis när det inte finns några jobb i Sverige och 

de ”infödda” har svårt för att hitta arbeta är det lätt att skylla på ”invandrarna”. Invandrarna 

blir som parasiter, att de kommer till Sverige och som lever på det sociala eller tar de inföddas 

arbeten från dem. Dessa invandrare ses ”främlingar” som äventyrar de inföddas eget land och 

dess välfärdsstat. Om invandraren är arbetslös och går på socialbidrag så kan de ”infödda” 

säga ” jaha hon är en sådan där invandrare som lever på skattepengar” eller om de får eller 

redan har ett jobb så kan de få blickar för att de har ett jobb (Helkama, 2000). Om man 
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kopplar detta till mobbning där tidigare forskning har visat att mobbaren kan visa ett 

aggressivt beteende. När mobbaren känner sig arg och förbannad av någon orsak så kan dessa 

barn eller mobbare kan ta ut sin aggressivitet ut över mobboffret som blir ett 

föremål/syndabock för mobbning (Höistad, 1994). Olweus (1999) menar att om en pojke inte 

får värme och engagemang hemifrån är det risk att han utvecklar en aggressiv och fientlig 

attityd till sin omgivning. Som förälder räcker det inte med att bara vara ”tolerant” och 

tillåtande man måste även sätta gränser annars leder det till ökning av barnets aggressivitet. 

Föräldrar ska inte heller använda våld mot sina barn, det är aldrig accepterat. Det är viktigt att 

föräldrarna ger värme och kärlek men samtidigt ha fasta regler men också att våld inte löser 

våld utan att det skapar våld (Olweus, 1999). 

Mobbaren – Aggressivitet 

Aggressivitet är när någon avsiktligt skadar eller hotar någon annan person. Det kan vara 

fysiska skador så som smärta, blåmärken, ett beteende eller döden. Det kan även uttrycka sig 

psykiskt exempelvis kränkning, utfrysning, förödmjukelse eller utfrysning. Emotionell 

aggressivitet, är när man känner ilska, en fysiologisk aktivering som motiverar och underlättar 

ett aggressivt beteende och ett ilsket ansiktsuttryck. När man får en olustkänsla motiverar till 

handling vars syfte blir att undanröja olustkänsla. Syftet med emotionell aggressivitet är att 

uttryckligen skada den andre, då den andre får lida så uppnås lustkänslorna. I samband med 

lustkänslan upplever man någon typ av makt eller dominans när man hämnas. För att fortsätta 

känna makt så fortsätter man att hämnas på den andre (Helkama, 2000) 

Helkama (2000), menar att föräldrar som utövar sträng disciplin får ofta aggressiva barn. 

Däremot om föräldrarna förhindrar aggressivitet hos sina barn så lär barnen sig disciplin. De 

barn som även ser våldsamma filmer på TV kan imitera det som sker på film och det kan 

skapa aggressiva barn. När det gäller mobbning så är mobboffret oftast någon som uppfattas 

avvikande från andra på något vis exempelvis om någon är rödhårig, fet, har glasögon eller 

klär sig ”annorlunda” . Enligt Höistad (1994), spelar dock inte det yttre någon roll hon menar 

att även elever med ”helt rätt” till det yttre blir mobbade. Det yttre kan dock användas som en 

förevändning att mobba (Höistad, 1994).  Det finns också elever med 

koncentrationssvårigheter och hyperaktiva individer som provocerar andra genom ett 

beteende som kan upplevas irriterande av andra personer. En del mobbare har tendens att 

uppträda aggressivt både mot elever och vuxna. En del mobbare känner ingen medkänsla med 

sina offer och vill oftast dominera över dem och känna makt över situationen men det finns 

även de som är ångerfyllda (Helkama, 2000).  
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Metod  

Här nedan i metoddelen förklaras hur genomförandet av arbetet har gått till från start till slut. 

Vilka urval och metoder som har använts för att genomföra arbetet. 

 

Forskningsetiska principer 

Enligt vetenskapsrådet (2009) är viktigt att ta hänsyn till berörda deltagare i forskningsstudier. 

Det finns fyra allmänna huvudkrav på forskningen det vill säga informationskravet som 

innebär att forskaren ska informera om syftet till de berörda i forskningen.  Samtyckekravet, 

det vill säga att deltagarna i undersökningen har rätt att själva bestämma över sin medverkan. 

Deltagaren har även rätt att avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att all 

uppgifter om alla i en undersökning ingående personer ska ges största möjliga 

konfidentialietet där inge personuppgifter får läka ut. Nyttjandekravet betyder att de uppgifter 

som samlas in om enskilda personer får endast användas för forskningsändamål 

(Vetenskapsrådet, 2009). 

I samband med intervjuerna har hänsyn till ungdomarna och lärarna tagits där de har fått 

tydlig information om syftet med studien. Informanterna fick ytterligare information om att 

det var frivilligt att delta i studien samt att de kommer att vara anonyma där inga namn, på 

varken skolan eller program kommer att nämnas i studien.  Ungdomarna var över 18 år och 

därför behövdes inte föräldrarnas medgivande. Eftersom det var frivilligt att delta vid 

intervjuerna och ungdomarna själva fick avgöra om de ville ställa upp blev det lättare och mer 

avslappnat under intervjuerna. Innan intervjuerna fick både elever och lärare information om 

att intervjuerna kommer att spelas in på band men endast för forskningsändamål och att det 

kommer att raderas bort så fort uppsatsen är godkänd av handledaren. Enligt Jacobsen (1993) 

är det krävande att både prata, lyssna och föra anteckningar under intervjuer därför 

rekommenderas det att använda bandspela för att vara engagerad under intervjuerna.    

 

Urval 

Innan intervjuerna var det planerat att få en fokusgruppsintervju med enbart killar och vice 

versa. Skälet var för att kunna ta reda på vad de olika könen anser om mobbning samt för att 

se skillnader. Det var också planerat att intervjua en grupp blandat med tjejer och killar men 

på grund av tidsbrist från eleverna så fick grupperna väljas slummässigt. De kunde inte på 

grund av att det var studentbal och praktikperiod, allt var samtidigt.  Första 

fokusgruppsintervjun med enbart fem killar gick bra att ordna samt den andra gruppen med en 
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kille och 4 tjejer.  Det var inget tvång men den här killen ville frivilligt själv ställa upp och det 

gick bra under intervjun. Alla elever fick information i klassrummet innan intervjuerna om 

studiens syfte och därfter fick de frivilligt räcka upp handen de som ville ställa upp.  I intervju 

med lärarna så ville de också frivilligt ställa upp, eftersom mobbning var ett viktigt ämne för 

dem. De är också lärare till respektive yrkesprogram som intervjuades. Sammanfattningsvis 

kan det här tilläggas att alla deltagare ställde upp frivilligt vilket underlättade intervjuerna och 

skapade en öppenhet. 

Genomförande av intervjuer  

I studien genomfördes två kvalitativa fokusgruppsintervjuer på gymnasiet i Luleå kommun, 

med ungdomar i årskurs två och tre på yrkesinriktade programmet. Till intervjuerna användes 

en halvstrukturerad intervjuguide med öppenhet för följdfrågor, se (Bilagor). En 

halvstrukturerad intervju gör att informanterna kan prata öppet och fritt samtidigt som 

följdfrågor kan ställas (Lantz, 1993). Fokusgrupps intervjuer användes för att fördelen med 

den är att alla fick möjlighet att komma till tals och därefter fick man olika perspektiv och 

synsätt. Dock är nackdelen med fokusgruppsintervjuer är att vissa informanter pratar mer än 

andra samt att de hade en tendens att hålla med varandra under intervjuerna (Jacobsen, 1993). 

Intervjuerna genomfördes i skolans lokaler där intervjun med ungdomarna tog 1 timme per 

grupp och med lärarna tog de 40 minuter per enskild person. Intervjuerna utfördes i en cirkel 

vilket skapade också en öppenhet. Innan intervjuerna kontaktades skolan och ansvarig lärare 

på yrkesprogrammen för att informera om studiens syfte och därefter erhölls godkännande för 

att intervjua dem.  Eftersträvan med intervjun var även att få ungdomarna att känna sig trygga. 

Ungdomarna var väldigt öppna och pratglada under intervjuerna. Det var inga frågor som blev 

känsliga eller obekväma eftersom samtalet flöt på under intervjuerna. Ibland kunde några 

prata mer än andra under intervjuerna med ungdomarna så fick man säga ”men vad tycker du” 

för att få in de andras åsikter. I och med intervjuerna kunde det uppstå tystnad men det var 

ingen obekväm tystnad. Enligt Jacobsen (1993), kan pausen i samband med olika frågetyper 

betraktas som en form av öppen fråga. Det är mer än bara ett ”hål” i kommunikationen. Under 

intervjuerna är pauserna viktiga verktyg och spelar stor roll för åskådarens upplevelse och 

tolkning. Både informant och intervjuare hinner tänka under dessa pauser vilket kan leda till 

öppna frågor som ger fler svarsmöjligheter. Fördelen med fokusgruppsintervjuerna är också 

att informanterna pratar öppet och kan öppna upp nya tankar hos resterande som sitter vid 

intervjun. Under intervjuerna sammanfattades det som informanterna sa för att vara på den 

säkra sidan att tolka det som sagt på riktigt.     
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Analysprocessen 

I och med studien avlyssnades det inspelade materialet från intervjuerna. Första gången 

avlyssnades en intervju i taget och andra gången skrevs resultatet vid frågorna för att tydligt 

se svaren. Intervjun från varje enskild grupp och lärarna tillsammans transkriberas för att 

kunna få en överblick över vad elev och lärare har sagt. Efter att ha fått ner alla svar så 

kodades materialet innehållsligt därefter söktes ett mönster.  Relevant data plockades ut som 

reducerats till innehållsmässiga beskrivningar det vill säga brytas ner till analysenheter och 

preliminärt kategoriseras. För att få karaktär i reslutat och analysdelen så har olika utsagor 

som citat valts ut från intervjuerna och sorterats under kategorierna som därefter har 

analyserats genom att ha kopplat till de teoretiska begreppen. Exempelvis, ” Mobboffret, en 

syndabock” som en kategori och sedan satt citat . Citaten har sedan analyserats med hjälp av 

teoribegreppen för att lyfta studien högre upp till en annan nivå. Exempelvis förklarar vad 

mobbning är utifrån ett elev- och lärareperspektiv samt att det sker i grupp därefter kopplas 

det till det teoretiska begreppet exempelvis ritual. Att mobbning är som en ritual där man 

tillsammans mobbar och så finns det en syndabock/offer för mobbningen, vilket besvarar 

frågeställningarna i studien (Lanzt, 1993). 

 

Validitet och Reliabilitet  

Intervjuerna har uppnått validitet och reliabilitet genom en djup förståelse och närhet mellan 

student, metod och informant.  Syftet med studien har varit den centrala delen i intervjuerna, 

det vill säga att under intervjuerna har fokus legat på att ta reda på vilka mobbningssignaler 

som finns i skolan, där ungdomarna har utifrån eget perspektiv berättat vad mobbning är för 

dem. Under intervjuerna har gemensamma mönster hittats från intervjuerna, eftersom 

informanterna har gett samma bild på exempelvis vad som kännetecknar en mobbare är 

respektive mobboffer. Två fokusgruppsintervjuer har utförts samt intervju med två stycken 

lärare enskilt har skett. Det har varit nog med informanter för att få ihop material till studien. 

Enligt Thurén måste undersökningen bygga på ett antal urval av personer (Thurén 1991). I 

resultat och analysdelen har citat använts för att redovisa resultatet från intervjuerna. Citaten 

ökar det förståelse och validitet samt att det ger karaktär i analysen. 
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Resultat & Analys- mobbning i elev- och lärareperspektiv  

Här nedan redogörs för det data som har samlats in från intervjuerna och samtidigt ur olika 

teoriperspektiv analysera de olika skeenden och uttalanden som studien har visat. Först och 

främst kommer citat från intervjuerna att stå som därefter analyseras och kopplas till 

teoribegreppen. Dessa begrepp är, mobbning, ritualer, skuld och skam, aggressivitet samt 

syndabock. 

Vad är mobbning? 

Killarna säger: ”Utsätter en person för trakasserier, folk kallar en för olika saker, de döms 

kanske efter kläder ibland, utseende, nätmobbning. Man är aldrig ensam oftast är man några 

men det är en som leder gruppen man vill bestämma och visa att man är bäst, vissa får som 

självförtroende för att man har makt. Men alla är inte med på det men man vill inte vara 

ensam då är man med i en grupp sen vill som inte själv bli mobbad så man hänger på. 

Mobbning kan pågå länge allt från lågstadiet till gymnasiet men på gymnasiet mobbar man 

mera via nätet och inte lika mycket i skolan”. Tjejerna säger: ”Ja när man typ fryser ut en 

person, att någon inte är välkommen in i gruppen om man säger så, typ säga fula ord, göra 

avsiktligt, asså verkligen avsiktligt att en viss person inte ska vara med, det finns jättemycket 

man kan säga. Nätmobbning fast det sker mest här på gymnasiet medan mobbning på raster 

och korridor sker mest på låg och högstadiet. ”. Lärarna säger: ”Retas till så mycket tills 

någon annan känner sig kränkt. Blickar, attityder, beteende mot någon annan människa. 

Kränkning, nätmobbning, slag, ord, utfrysning, oftast i grupp. Finns vuxenmobbning också, 

många fortsätter när de blir äldre”.     

 

 

Enligt informanterna kan mobbning börja allt från lågstadiet och pågå till gymnasiet vilket tas 

upp i Olweus (1999), tidigare forskning att mobbning är något som sker under en lång tid .  

Mobbning är också enligt ungdomarna när man dömds efter kläder och utseende, frysa ut 

någon från kamratkretsen detta nämner även Höistad (2001), i sin forskning om mobbning. 

Informanterna kopplar mobbning mycket till nätmobbning och att det är på gymnasiet som det 

sker mest medan mobbning i skolan sker mest på låg och högstadiet. Informanterna menar att 

nätmobbning sker mest på gymnasiet. Tidigare forskning som Friends (2014), visar dock att 

nätmobbning vanligast sker från och med högstadiet. Informanterna menar att mobbning sker 

i grupp och att alla inte är med på det men på grund av rädslan att själva bli ett offer så hänger 

de med i gruppen och mobbar, detta tas upp i Wettergrens et al (2008), teori om ritualer där 



 

20 

 

mobbning kan ses som en ritual där några utövar våldet och ett stort antal åskådare tittar på. 

Wettergren et al (2008),  nämner även precis som informanterna att man kan inte bryta mot 

gruppens regler och säga emot på grund av rädslan att själv bli ett offer. Detta nämns även i 

Höistads (1994),  forskning att om någon i gruppen tycker att mobbning är fel så våga de inte 

säga emot på grund av rädslan att bli utstött från gruppen eller ur flocken. Som Wettergren 

(2008), nämner i ”flugornas Herre” att det finns en ledare som har makt och bestämmer 

beskriver ungdomarna när de säger att mobbning sker i en grupp där en bestämmer och tror 

att han vet bäst. Detta kan kopplas vidare till Collins (2004) teori om ritualer där han nämner 

att gruppen ska ha fokus på en gemensam aktivitet eller objekt och detta kan kopplas till 

resultat där mobboffret kan ses som ett objekt för mobbarnas utövande av mobbning. När 

mobboffret utsätts för mobbning av några så känner de makt och självförtroende enligt 

informanterna, detta kan ses i Collins (2004) teori om emotionell energi, att i samband med en 

lyckad interaktionsritual så leder det till solidaritet och dessa medlemmar upplever en positiv 

emotionell energi (EE) där individen kan känna självförtroende. Informanterna menar att man 

håller sig till gruppen på grund av känslan av tillhörighet samt att själv inte bli en syndabock 

för mobbning, precis som Collin (2004) teori som nämns ovan. Informanterna nämner att alla 

i gruppen inte utövar mobbning och dessa enligt Höistad kallas för medlöpare (1994) och 

Wettergren et al (2008), menar att dessa medlöpare eller assistenter stärker ritualens effekter 

där mobbarna får mera makt.  Child Youth Care Forum (2012) och Olweus (1999), nämner att 

många hakar på grupptrycket (medlöpare) och mobbar för att själva inte bli ett mobboffer 

vilket även informanterna säger. Vidare på ämnet så berättar informanterna här nedan att 

mobbning kan uttrycka sig i fysisk och psykisk form, där de säger följande.  

 

Tjejerna säger: ”Fysiska är när man säger saker, blir slagen, knuffad. Psykiska är vissa 

handlingar, man sätter sig inte på samma plats som dig i matsalen, ingen ser dig. Jag tycker 

psykisk mobbning är värre än fysiskt eftersom det är svårare att se psykisk mobbning medan 

det är lättare att se det fysiska man blir slagen och knuffad”. Killarna säger: ”Fysisk är 

lättare att upptäcka, typ syns ju när någon blir slagen, våld . Psykisk är värre, sitter ju kvar, få 

en åh må dåligt, tyst mobbning man kallar en för saker, dömer en efter kläder och utseende. 

Det gäller bara att trycka på rätt punkt. ”. Lärarna säger: ”Psykisk, att frysa ut någon, inte 

få vara med i gruppen, avsiktligt medan fysiska är slag, våld, blåmärken, när någon blir 

upptryckt mot väggen. Psykiska sker i tystnaden och svårt att se men föräldrarna som känner 

sina barn bäst kan se hemma när de förändras beteendemässigt, tillexempel när barnet är 

ofta borta från skolan”.  
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Resultatet från informanterna kan relateras till Olweus (1999) och Höistads (2001) tidigare 

forskning om fysisk och psykisk mobbning. Där fysisk mobbning är knuffar, slag, blåmärken 

enligt Olweus och Höistad vilket även informanterna nämner vid intervjuerna. Informanterna 

påpekar även att psykisk mobbning är värre än fysisk eftersom den är inte lika synlig som 

fysisk mobbning. Detta kan relateras till Olweus och Höistads forskning om att den tysta och 

psykiska mobbningen inte är lika synlig och inte lätt att upptäcka den. 

 Mobbning – könsmässiga skillnader 

 

Killarna säger: ”Tjejer är mer på att snacka skit tror jag, utsätta, de är som flera som 

utsätter en person, så har jag fått känslan av det. Tjejer är mer på en person trycker ner den 

personen, inte lika mycket skoj bland tjejer, lite för seriöst.  Killarna, är mer på skoj som 

ibland kan bli för seriöst. Det var en kille som var utsatt av några tjejer och vi försökte som 

att få idrottslärarna att ingripa, vi sa ju att han blev mobbad för att han luktade mycket, det 

blev som inge bättre blev värre han vart som utstött på något vis. Tjejer mobbar mera”. 

Tjejerna säger: ”Tjejer som viskar och går bakom ryggen asså tjejer är mera den tysta, jag 

tror asså att tjejer är mer den tysta psykiska. Tjejer kan typ säga ” men Gud kolla hans tröja” 

medan killarna kanske inte gör så. Killarna är utan mera, slå och så blir det bra, två killar 

kan bråka ena sekunden och blir vänner i nästa. Men om typ tjejer bråkar ska de typ hela 

tiden göra det komplicerat, dra ut på det, tjejer är värre de fryser ut och mobbar oftare”. 

Lärarna säger: ” Tjejer är den tysta psykiska mobbningen, snackar skit om varandra, sådant 

är svårt att se men killar använder sig mera av fysisk mobbning, slag, blåmärken och det är 

lättare att se och upptäcka för oss som lärare men tjejer helt klart mer än killar via nätet”.   

 

 

Skillnaden mellan pojkars och flickors mobbning är enligt informanterna att tjejer använder 

sig mera av den psykiska och tysta mobbningen medan killar använder fysisk mobbning. 

Samma resultat kan även ses i Olweus (1999) och Höistads (1994) forskning, att flickor 

använder sig av den psykiska mobbningen och att killarna använder sig av den fysiska 

mobbningen. Informanterna menar att tjejer mobbare mera i större utsträckning än killarna där 

tjejmobbning är att snacka skit och frysa ut från kamratkretsen vilket är värre enligt 

informanterna. Enligt Olweus (1999), forskning så mobbar pojkar mer än flickor men här 

säger ungdomarna motsatsen att flickor mobbar oftare dock via nätet. Sedan relaterar 

ungdomarna mobbning bland killar till kompisbråk, att killar bråkar ena stunden och blir 
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vänner nästa. Enligt Friends (2014), sker mobbning mera via nätet idag där tjejer använder sig 

mera av bloggar, mer benägna att lägga ut bilder på sig själv och exponera sig själv på en mer 

öppen arena medan killar använder nätet till att spela tv-spel och titta på filmklipp. Detta kan 

då stödja det ungdomarna säger att tjejer mobbar mer än killar, att den är tysta psykiska 

mobbningen är synligare bland tjejer på via nätet vilket kan vara orsaken till att ungdomarna 

säger att mobbning är vanliga att utövas av tjejer.   

Mobboffer 
 

Killarna säger: ”Tyst kanske, vågar inte säga mycket, går omkring själv. Pratar som inte, 

drar sig undan. Samma sak på den här skolan man ser som många som sitter ensam. Kan ha 

svårt för att prata om det för andra, är för sig själv. En kille i klassen blev mobbad för att han 

pratade dalmål många mobbade honom vilket gjorde honom väldigt osäker”. Tjejer 

säger: ”Ja det behöver inte vara något fel på personen det räcker med att mobbaren är bara 

aggressiv och vill bråka. Men många blir mobbade för klädstil, utseende, hårfärg, eller att 

man är fet sen kan andra bara störa sig på en för att man är annorlunda. Man kan bli 

mobbad för att man har glasögon. Man kan se på deras kroppshållning om de är rädda 

genom att titta ner när de går förbi folk, det är dem lugna som blir mobbade, de som inte 

vågar säga emot en. Oftast håller de sig nära de vuxna på skolan eller att man gömmer sig på 

toaletten på rasterna. Räcker inte upp handen på lektionen och sitter oftast ensam, har inga 

vänner”. Lärarna säger: ”Tyst, tillbakadragen, försiktig, ensam, utanför, nedsjunken 

kroppshållning, ledsamhet, saknad i ögonen” 

 

Informanterna beskriver mobboffret som ensam, tillbakadragen, försiktig, rädd, tyst, 

nedsjunken kroppshållning samt ledsamhet, liknande ses i Olweus (1999) och Höistads (1994), 

teori att mobboffret kännetecknas bland annat som försiktig och tystlåten. Enligt Höistad 

(1994), kan man också bli mobbad om man har en dialekt vilket även informanterna nämner i 

resultatet. Informanterna menar precis som Höistad skriver i sin forskning att det finns de som 

blir mobbade för klädstilen, hårfärg eller för att man är fet men detta behöver inte stämma för 

det finns de som blir mobbade oavsett klädstil och utseende enligt Höistad och informanterna. 

Det informanterna nämner att det räcker med att mobbaren är aggressiv för att mobba någon 

annan och att det inte behöver vara något fel på mobboffret, detta kan relateras till Helkamas 

(2000) och Höistads (1994), teori om aggressivitet och syndabock, att mobbaren kan visa ett 

aggressivt beteende där han eller hon tar det ut över mobboffret som blir offer för hans 
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aggression.  Enligt informanterna kan mobboffret se annorlunda ut genom att ha en annan 

dialekt, hårfärg, har glasögon men det behöver inte vara så i varje fall, samma resultat visas i 

studie som Child youth care forum (2012), har gjort där den visar att mobboffret kan 

kännetecknas som avvikande eller udda vilket mobbaren kan uppfatta som triggande.  

  

Mobbare  

Killarna säger: ” Populära killar, tror att man är bättre, de som mobbar andra kan också ha 

problem hemma sen tar de det ut på andra typ om föräldrarna gör någonting så tar de ut på 

mobboffret, tror jag. Typ alkohol hemma, får kanske inte nog med uppmärksamhet hemma så 

gör de så att de får uppmärksamhet i skolan. De är positiva till våld, de är omtyckta av 

många och är oftast med i en grupp som backupper mobbaren. Man känner sig bättre eller 

vad man ska kalla det, coolare, att man har makt eller kontroll över någon annan. Det är 

enklare att behandla någon annan illa. Man tänker verkligen inte efter och det kan vara roligt 

på något vis”. Tjejerna säger: ”Ja kanske klädsel och utseende är det första man går på, typ 

att någon beter sig annorlunda en stör man sig på allt dem gör”. Lärarna säger: ”Mobbaren 

är oftast i grupp, sällan ensam. Kan vara vem som helst. Tro sig veta bäst. Brist på uppfostran 

kan skapa stökiga barn därför är det viktigt att ständigt prata med sina barn och ställa upp 

för dem”. 

 
 

Anledningen till mobbarens beteende kan enligt informanterna bero på hemförhållanden, där 

relationen till föräldrarna inte fungerar exempelvis brist på uppfostran och uppmärksamhet. 

Detta kan enligt informanterna leda till att mobbaren använder mobbning för att få 

uppmärksamhet i skolan och på så sätt känner mobbaren att han eller hon har makten. Enligt 

Youth Care Forum (2012) tidigare forskning, har många mobbare problem hemma med 

familjen där föräldrarna kan vara stränga och hårda vilket stämmer överens med 

informationen från informanterna. Informanterna menar att när mobbaren utövar mobbning, 

känner han eller hon sig bättre och att oftast är det gruppen som stöttar honom. Det 

gemensamma mönstret är att mobbaren har ett aggressivt beteende där han eller hon mobbar 

andra för att på så sätt uppnå lustkänsla. Detta tas upp i Helkama (2000), teori om 

aggressivitet där den kan uttrycka sig både fysiskt och psykiskt. Han vidareutvecklar till 

begreppet emotionell aggressivitet det vill säga när en person får en olustkänsla exempelvis 

när mobbaren inte får uppmärksamhet hemma som motiverar till handling som syftar till att 

bli av med olustkänslan. Mobboffret blir ett föremål/syndabock för mobbarens olustkänsla. 
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Lustkänslorna uppnås genom att mobbaren skadar offret antingen fysiskt eller psykiskt. Med 

lustkänslan upplever mobbaren en maktkänsla över offret som även ungdomarna nämner. De 

som mobbar har tendens att ha aggressions problem enligt American Journal Of 

Orthopsychiatry (2010) vilket informanterna även nämner att mobbaren är positiv till våld. 

Enligt informanterna tillhör mobbaren oftast en grupp som mobbar tillsammans. Detta kan 

relateras till den positiva energin som Collins (2004) beskriver kan uppnås i grupp som har en 

gemensam fokus vilket kallas emotionell energi. När gruppen står bakom ledaren så upplevs 

upprymdhet vilket informanterna påpekar att mobbaren känner makt när han eller hon mobbar 

andra. Åsikterna mellan könen gällande vem som är mobbare skiljer sig åt. Tjejerna menar att 

anledningen till att man mobbar är att man stör sig på någons utseende eller klädstil. Killarnas 

syn är annorlunda och pratar mer om fysisk mobbning där mobbaren har det dåligt hemma 

och på grund av det tar ut sin aggression för att få makt över andra.  

 

I vilka rum sker mobbning?  

Killarna säger: ”Idrotten, omklädningsrummet, raster, överallt, det är ju som små grejer det 

är ju överallt. Det är mycket på internet, på internet och så men ja, chatt trakasserier, har 

alltid varit, som typ ASK, alla som frågar är anonyma. Det är en sida som man kan ställa 

privata frågor till varandra. Nätmobbning är vanligare när man går på gymnasiet medan 

mobbning i skolan är vanligare typ på låg och högstadiet men då sker det på rasterna, 

lektionstid, skolgården. Facebook, där finns många tjejer som kommenterar taskigt om andras 

bilder. En i klassen hon sitter alltid ensam och vi försöker som prata med henne men hon vill 

inte, sen är hon sällan i skolan”. Tjejerna säger: ”Mobbning sker i matsalen också typ att 

ingen vill sitta bredvid en och man hittar ingen att sitta bredvid så man sitter själv, det finns 

folk som flyttar sig för att slippa sitta bredvid en, jag förstår inte varför man gör så, tänker 

man inte på hur personen känner sig. Men typ i klassrummet vissa räcker aldrig upp handen 

och sitter tysta där helt själva. Ja men den där kille som blev mobbad av tjejer. Det är ju 

lättare att mobba andra för man ser ju inte hur den andra reagerar och man tänker bara på 

att den andra ska må dåligt”. Lärarna säger: ”Sociala medier, raster, skolgården men mer 

via nätet på gymnasiet. Barn ser så mycket på TV och internet och påverkar dem dåligt. 

Tjejer de bloggar och Facebook där sker mycket mobbning. Det är vårt ansvar också när 

mobbning sker på nätet för ungdomarna använder sina mobiltelefoner i skolan där de har 

lättare tillgång till nätet och många mobbar via Facebook i skolan” 
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Enligt informanterna sker mobbning på rasterna, på Idrotten, på nätet, i klassrummet samt i 

skolmatsalen. Liknande resultat kan ses i Olweus(1999), forskning om att mobbning sker 

under rasterna, skolgården, korridoren samt lektionstid samma resultat som informanterna har 

nämnt ovan. Dock är ämnet nätmobbning som informanterna ständigt tar upp och pratar om. 

Detta kan kopplas till internationell forskning som American Journal Of Orthopsychiatry 

(2010) har gjort, där de nämner att individen integrerar med andra genom sociala nätverk. 

Precis som informanterna nämner ”ASK” och ”Facebook” som sociala nätverk där många 

ungdomar håller till. Enligt American Journal Of Orthopsychiatry så utsätt barn och 

ungdomarna lättare för mobbning vid alla former av teknisk kommunikation vilket 

informanterna också nämner att det finns de som blir mobbade via Facebook och ASK. 

Informanterna nämner också att nätmobbning är vanligare bland tjejer, att det är flest tjejer 

som håller sig till ASK, vilket kan kopplas till Skolverkets (2013), forskning om nätmobbning. 

Där skolverkets undersökning visar att nätmobbning är vanligare bland tjejer där de använder 

sig mera av kommunikations sidor och bloggar. Det nämns även i en annan forskning som 

Friends (2014), har gjort att mobbning är vanligare bland tonårstjejer där de blir mobbade för 

deras utseende precis som informanterna nämner vid intervjuerna att tjejer bli mobbade när 

andra skriver taskiga kommenterar om deras bilder.   

Facebook och ASK är sociala nätverk de flesta ungdomar håller sig till enligt informanterna 

och som kan relateras till tidigare forskning som nämns här ovan. När någon skriver 

kränkande kommenterar om ens bild som informanterna nämner i intervjuerna, kan detta 

förknippas till Charon (2007) och Helkama (2000) teori om symbolisk interaktion och 

rollövertagande. När någon (mobbaren) skriver kränkande kommentarer under någons bild 

blir personen (offret) nätmobbad.  Ungdomarna integrerar med varandra på facebook där 

mobbning sker. Helkama menar att budskapets ska uppfattas av båda parterna men här blir det 

en krock när någon skriver kränkande kommentarer, mottagaren av kommenteraren tolkar det 

som att han eller hon inte är omtyckt.  Ett annat exempel som informanterna tar upp är att 

ingen vill sitta bredvid en i skolmatsalen och att personen inte mår bra av det, vilket kan 

tolkas som en handling (symbol) i Charons (2007) teori symbolisk interaktion, att offret får 

budskapet ”vi vill inte sitta bredvid dig”. Rollövertagande Charon (2007) och Helkama (2000), 

betyder i Charons och Helkamas mening att sätta sig i någon annans roll och se från deras 

perspektiv samtidigt som personen är medveten om jaget. När ingen vill sitta bredvid ”mig” i 

skoltmatsalen så uppstår skam (Wettergren et al, 2008) Att skam känslor som uppstår som en 

följd av att man ser sig själv ur den andres perspektiv.  
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Mobbning- konsekvenser för mobboffret   

Killarna säger: ”Många hamnar efter i skolan. Man kan bli deprimerad och känna sig ful, 

deras självförtroende sjunker och de tar avstånd från sina vänner. Många tror typ att det är 

deras fel. Fanns en nu nyligt som blev mobbad och hoppa framför tåget”. Tjejerna 

säga: ”Men man har inte bra betyg eftersom man hamnar efter i skolan, många läser ju på 

komvux ja men du vet när man har dåliga betyg går man dit, man har som ingen framtid. Men 

självklart det värsta som kan hända är självmord men man kan långsamt utveckla depression 

och ångest. Finns vuxenmobbning, många fortsätter att bli mobbade typ på jobbet”. Lärarna 

säger: ”Ja depression, ångest, de skolar mycket, har ont i magen, inget självförtroende och 

oftast ihopsjunken kroppshållning men många tror även att det är deras fel att de blir 

mobbade. Allt det här kan leda till självmord. Vet inte om du läste om den där 15 åriga killen 

som blev nätmobbad speciellt av tjejer, han hoppa framför ett tåg och dog, Ojoj det är så 

tragiskt”.  

 

Det informanterna tar upp att mobboffret kan få dåligt självförtroende och ta avstånd från sina 

vänner. Detta kan relateras till Wettergrens et al (2008), teori om skuld och skam, där offret 

efter en tids erfarenhet av mobbning känner skamrelaterade känslor. Det är i samband med 

interaktion med andra som den utsatte kan känna en skam, vilket bekräftas av informanterna. 

När offret känner sig otillräcklig och känner att han eller hon inte får bli sedd och tagen på 

allvar så skapas skamkänslorna. För att undkomma skamkänslorna så kan mobboffret se 

självmord som en utväg (Wettergren et al, 2008), det kan relateras till vad informanterna har 

sagt. Informanterna menar också att mobboffret kan utveckla ångest och depression, liknande 

skede förklarar Wettergren et al (2008), med att när offret nekar skamkänslorna kan det leda 

till allvarliga sociala och psykiska konsekvenser. Informanterna menar också att offret kan ta 

avstånd från sina vänner vilket även Wettergren et al (2008), nämner att den som känner skuld 

och skam kan ta avstånd från sin omgivning. American Journal of Orthopsychiatry (2010), 

visar att mobbade barn och ungdomar kan lida av depression, ångest, sociala problem, dålig 

självkänsla, psykiska problem samt ha självmordstankar, samma symtom nämns av 

informanterna. Dessa problem kan fortsätta att utvecklas och finnas kvar när de blir äldre 

precis som informanterna tar upp vid intervjuerna. En av tjejerna nämner att mobboffret har 

dåliga betyg och hamnar i skolan detta kan relateras till American Journal of Orthopsychiatry 

(2010), forskning där den visar att de som blir mobbade via nätet kan känna sig deprimerad 

och känna ångest som därefter kan påverka deras betyg i skolan. 
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Diskussion 

1.Hur ser ungdomarna och lärarna på mobbning? 

1.Vilka mobbningssignaler finns det? 

2.I vilka rum sker mobbning? Raster? Korridor? Matsal? Klassrummet? Idrotten? Nätet? 

3. Leder mobbning till några konsekvenser för den mobbade och i så fall vilka?  

4.Finns det några könsmässiga skillander i hur mobbningen utförs? 

1.Hur ser ungdomarna och lärarna på mobbning? 

I och med tidigare forskning, teori och intervjuer som har utförts i denna studie går det att 

utifrån ett elev- och lärareperspektiv få reda på vilka mobbningssignaler som finns. När 

skolan känner till mobbningssignalerna, kan de börja arbeta och uppmärksamma mobbningen 

mera. Syftet med studien har uppnåtts och utifrån intervjuerna och tidigare forskning har det 

framkommit ur ett eller elev- och lärarperspektiv att mobbning är när en eller flera personer, 

vid upprepande tillfällen och under en viss tid, säger eller gör kränkande och obehagliga saker 

mot någon som är försvarslös. Mobbning är också när en individ döms efter kläder och 

utseende, fryser ut någon från kamratkretsen vilket tidigare forskning och intervjuerna har 

visat. Här nedan tydliggörs det ännu mer vad mobbning är.  

 

1. Vilka mobbningssignaler finns det? 

Vid intervjuerna och i tidigare forskning framkom det att mobbning först och främst 

uppmärksammas av eleverna och sker bakom lärarnas rygg. De första mobbningssignalerna är 

fysisk och psykisk mobbning, där fysisk är uttrycker sig oftast i våld, slag, trycka upp en mot 

väggen, ta ens väska medan psykisk mobbning är verbalt den tysta mobbningen, utfrysning 

från kamratkretsen eller att snacka skit det vill säga bakom ryggen, mobbning sker i 

klassrummet där personen oftast sitter ensam och har få vänner. 

2. I vilka rum sker mobbning?  

Informanterna pratar mycket om nätmobbning att det är mest förekommande på gymnasiet 

men enligt Friends (2014) tidigare forskning visar att nätmobbning är vanligare även bland 
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tonårstjejer och när man är tonåringen så är man mellan 13-19 år. Med andra ord så är 

nätmobbning även vanligt på högstadiet. Det har också framkommit i teorin och intervjuerna 

att nätmobbningen har ökat troligt. Samtliga menar att tjejer nätmobbar mest. Flickor mår 

sämre idag på grund av media och kanske därför också ökas den psykiska mobbningen. Det 

framkom också i intervjuerna samt tidigare forskning att i de rum som mobbning pågår mest 

är på rasterna, idrotten, korridoren och skolmatsalen därför är det viktigt att skolan är 

uppmärksamma på dessa områden. 

 

3. Vilka konsekvenser ger mobbningen för mobboffret? 

Det framkom också vid intervjuerna att följderna av detta blir enligt informanterna att 

mobboffret inte mår bra genom att han eller hon blir tillbakadragen, gömmer sig på rasterna, 

oftast tyst låten och ses oftast ensam där de antingen har få eller inga vänner. Enligt 

Wettergren et al (2008) och Höistad (2001), kan mobboffret känna skam för att man är 

mobbad vilket leder till att han eller hon får sämre självförtroende. Beroende på hur lång tid 

mobbningen har pågått så kan det leda till stora konsekvenser så som depression, ångest och 

självmord.  

 

4. Finns det skillnader mellan könen hur mobbningen utförs? 

Både tjejer och killar menar utifrån eget perspektiv att killar ger bara en knuff eller bara 

bråkar om något och sedan är det bra. I Olweus tidigare forskning visar det att pojkar mobbar 

mera i större utsträckning men i intervjuerna så menar informanterna att så är inte fallet. Kan 

det vara så att killar nu på gymnasiet inte mobbar i lika hög grad i ring och med hetsljud som 

visats i Wettergrens et al (2008), teori om ritualer. Eleverna sa i intervjuerna att nätmobbning 

är vanligare på gymnasiet  medan mobbning i skolan är vanligare på låg och högstadiet, det 

kan vara en anledning till att informanterna relaterar mobbning bland killar på gymnasiet till 

kompisbråk.  I intervjuerna med informanterna och i Olweus tidigare forskning så visar det att 

pojkar är aggressivare som använder sig av fysisk mobbning. Höistad menar att tjejer 

använder sig mera av den tysta och psykiska mobbningen och därför inte uppmärksammas. 

Av den anledningen kan det vara en orsak till att tro att tjejer inte är aggressiva och därför inte 
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uppmärksammas lika mycket. Exempelvis Olweus skriver om aggressivitet ur pojkperspektiv 

men inte ur tjejperspektiv. Sedan kan gymnasieelevernas syn på mobbning skilja sig från 

andra åldersgrupper,  exempelvis högstadie elever.  

 

Det framkom också vid intervjuerna, tidigare forskning samt i teorin att mobbning sker mest i 

grupp. Där mobboffret är objekt för ritualen med andra ord en syndabock för gruppens 

utövande av mobbning. Resterande, så kallad assistenter eller medlöpare som Olweus och 

Höistad kallar dessa, är de som tittar på och samtycker med sin tystnad eller så bidrar man till 

mobbningen genom att skratta eller mobba offret. Därför är det väldigt viktigt att som elev 

och skola minsta lilla tecken eller misstanke på att någon blir mobbad är att ingripa. De elever 

som är osäkra kan hämta en vuxen som får stoppa mobbningen. Elevers och lärares attityd är 

väldigt viktigt till mobbning, att som individ veta att mobbning är fel och att det inte är 

acceptabelt. 

 

Resultatet från intervjuerna, tidigare forskning och teorier har också visat att mobbaren har ett 

aggressivt beteende som har sin rot från uppväxtförhållandet, att om barnet inte får kärlek och 

omsorg samtidigt och att föräldrarna inte sätter gränser så har barnet en tendens att bli 

aggressiv. Därför är det viktigt att redan vid barnsben lära sitt barn disciplin och att uppskatta 

det man har. Att redan vid barnsben var en förebild för sitt barn som förälder, engagera sig i 

sitt barn liv genom att vara engagerad i deras skolgång och intressen. Det är viktigt att skolan 

uppmärksammar dessa ungdomar som ständigt går i korridoren och hackar på andra eller 

trycker upp dem mot väggen i skolan. Redan första gången en elev börjar uppvisa ett 

aggressivt beteende redan då ska det ses som en varningssignal. Eftersom mobbning oftast 

sker i grupp som det framkom i intervjuerna, teori och tidigare forskning så är det viktigt att 

även uppmärksamma gruppen på skolan, deras beteende gentemot andra elever. Viktigt att 

uppmärksamma eleverna som suckar, skrattar eller pekar och säger spydiga kommentarer på 

lektionerna, att som lärare ingripa. Att som lärare sätta ner foten och bestämt säga till. Att 

lärarna vid grupparbeten delar in grupperna, för när ungdomarna får bestämma själva så har 

de en tendens att alltid vara i samma grupp. Syftet med detta är att om lärarna delar in 

grupperna och att byta grupper vid varje grupparbetstillfälle leder till att eleverna lär känna 

varandra bättre. Kanske se till att alla vuxna på skolan håller upp ett öga, exempelvis i 
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skolmatsalen finns mattanter. Det är viktigt att skolan ständigt arbetar med mobbning och 

uppmärksammar det. Mobbning är inte något som ska komma på tal en gång per år utan att 

det är något som ständigt ska  komma på tal och förebyggas. Både elever och lärare hade 

samma syn på mobbning, att nätmobbning är vanligare på gymnasiet medan mobbning i 

skolan sker mer på låg- och högstadiet. Alla informanterna ansåg även att mobbning bland 

pojkar och flickor skiljer sig. Dock hade eleverna bättre koll på hur mobbning utrycker sig i 

exempelvis skolmatsalen och idrotten. Det är för att eleverna ständigt befinner sig i dessa rum 

och ser allt, därför är det viktigt att skolan genom elevernas perspektiv tar reda på hur 

mobbning uttrycker sig och därefter arbeta förebyggande mot mobbning. Det är också viktigt 

att redan vid ett tidigt skede börja arbeta mot mobbning för att det inte ska gå så långt att man 

sårar någon annan för livet.  

 

Reliabilitet och validet 

 

Under intervjuerna så använde eleverna mycket ” Ja kanske, tror jag, typ” vilket visar en 

osäkerhet. Elever var väldigt bra på att ge information men som sagt osäkra i sina svar. När de 

är osäkra på sina svar om vad mobbning är så kan det bero på att dessa elever inte har fått så 

mycket information om mobbning i skolan. Det är nödvändigt och viktigt att elever får 

information om signaler regelbundet i skolan, även i gymnasiet och inte att bara lärarna får 

information.  

 

 

Förslag till fortsatt forskning 
 

Det hade också varit intressant att få göra observationer på skolan, där man får observera 

mobbning på raster exempelvis i korridoren eller i matsalen på gymnasiet, se hur det yttra sig 

i verkligheten istället för att bara göra intervjuer. Det hade också varit intressant att göra en 

fältstudie och få vara på skolan en period och observera på djupare nivå där man börjar lära 

känna eleverna och kan lätta observera och tolka olika situationer. Ytterligare förslag på 

forskning kan också vara att jämföra Luleå med en annan ort och se hur mobbning skiljer sig 

mellan små och stora städer, om det finns några skillnader och likheter där.  
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Bilagor  

 
Intervjuguide ungdomarna  

 

1. Vad tänker ni på när ni hör ordet ”mobbning”? 

2. Vad har ni för erfarenhet av mobbning? 

3. Vilka typer av mobbning kan urskiljas?, Tyst, verbal samt fysisk mobbning. 

4. Vilka är de första mobbningssignalerna som man upptäcker? 

5. Vilka typer av mobbning är svåra att upptäcka? 

6. Finns det någon gräns vid var mobbning går? 

7. Hur vanligt är mobbning på skolor? 

8. Känner ni någon som är eller har blivit mobbad? 

9. Känner ni att det finns nog med vuxna på skolan som man kan vända sig till? 

10. Mobbar man på samma årskurs? 

11. Var tror ni att mobbning förekommer mest? I skolan? Raster? Klassrum? Korridor? 

12. Finns det någon skillnad på mobbning på skolan och mobbning på fritiden? 

13. Vad är dem vuxnas roll på skolan när det kommer till mobbning? 

14. Finns det skillnader/likheter mellan pojkars och flickors sätt att mobba? 

15. Mobbar pojkar och flickor lika mycket? 

16. Vid vilken ålder börjar man mobba tror ni? 

17. Hur märker man om någon blir mobbad? 

18.  Är det någon skillnad på mobbning vid högstadiet och mobbning vid gymnasiet? 

19. Vad kännetecknar en mobboffer? 

20. Vad kännetecknar en mobbare? 

21. Kan vem som helst bli en mobbare? 
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22. Tror ni att uppväxtförhållandet kan påverka att man bli mobbare? 

23. Vilka uppväxtförhållanden skapar mobbare i så fall? 

24. Hur påverkas mobbaren och mobboffret av mobbningen? 

25. Vad skiljer mobbning från vanligt bråk? 

26. Hur kan skolan arbeta för att förebygga mobbning? 

27. Vilka långsiktiga konsekvenser kan det leda till, för den som är mobbad? 

28. Varför har mobbning bland ungdomar på skolor ökat tror ni? 

Intervjuguide lärarna 

 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Hur många elever har du hand om idag? 

3. Anser du att det är för många elever? 

4. Vad är mobbning för dig? 

5. Vilka är de första mobbningssignalerna som man upptäcker? 

6. Vad kännetecknar mobbare? 

7. Vad kännetecknar mobboffer? 

8. Varför har mobbning bland ungdomar på skolor ökat idag tror du? 

9. Vad är skolans roll för att förebygga mobbning? 

10. Vad kan du som lärare göra för att arbeta förebyggande mot mobbning? 

11. Vad är elevens roll? 

12. Vad är föräldrarnas roll? 

13. Var tror du att mobbning förekommer mest? Korridor? Utanför skolan? Till skolan? 

14. Skiljer sig mobbning i årskurserna? 

15. Har ni en handlingsplan som ni använder er av? 
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16. Skulle jag få ta del av den? 

17. Anser du att skolan bör förbättra sitt arbeta gällande mobbning? 

18. Om ja, i så fall hur? 

19. Har du stött på någon situation där en eller flera elever blivit mobbade? 

20. Hur hantera du situationen? 

21. Hur ser processen ut i när ni hjälper mobboffer respektive mobbare? 

22. Får eleverna vara delaktiga i något arbeta där man arbetar förebyggande mot 

mobbning? 

23. Tror du att uppväxtförhållandet kan påverka att man bli mobbare? 

24. Vilka uppväxtförhållanden skapar mobbare i så fall? 

25. Vilka långsiktiga konsekvenser kan det leda till, för den som är mobbad? 

 


