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Sammanfattning  
Studiens första syfte var att bidra med en analys av huruvida mekanismer inom moraliskt disengagemang 
sammanhänger med olika mobbningsformer (mobbning, direkt mobbning och indirekt mobbning) bland elever på 
högstadienivå (årskurs 7) när de inkluderas i samma modeller. Ett andra syfte med studien var att undersöka om det 
förelåg könsskillnader i hur relationerna såg ut mellan mobbningsformerna och de olika mekanismerna inom 
moraliskt disengagemang. Studien hade en tvärsnittsdesign och resultatet baserades på 1726 elevers självskattningar 
av påståenden om olika mobbningsformer och mekanismer inom moraliskt disengagemang. Multipla 
regressionsanalyser visade att mobbning sammanhängde positivt med moraliskt rättfärdigande, förskönande 
omskrivning, ansvarsförskjutning, dehumanisering och skylla på offret. Resultatet visade även att moraliskt 
rättfärdigande, förskönande omskrivning och dehumanisering sammanhängde positivt med mobbning och direkt 
mobbning hos både tjejer och killar. Indirekt mobbning sammanhängde positivt med moraliskt rättfärdigande, 
förskönande omskrivning, dehumanisering och skylla på offret hos tjejer, men endast med moraliskt rättfärdigande 
och dehumanisering hos killar. Resultatet indikerade att tjejer använde fler, och i större utsträckning, mekanismer 
inom moraliskt disengagemang vid mobbningssituationer än killar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 

Abstract 
This study aimed to investigate the relationship between bullying (bullying in general, direct 
and indirect bullying) and mechanisms of moral disengagement. The study also aimed to 
investigate whether there were any differences between genders. The design of the study was 
cross-sectional and results were based on Swedish teenagers’ (N: 1726) self-reports about 
bullying and mechanisms of moral disengagement. Analyses of regression revealed that 
bullying (as a general phenomenon) had a positive correlation with moral justification, 
euphemistic labeling, displacement of responsibility, dehumanization and blaming the 
victim. Furthermore, moral justification, euphemistic labeling and dehumanization had 
positive correlations with bullying and direct bullying for both girls and boys. Indirect 
bullying correlated with moral justification, euphemistic labelling, dehumanization and 
blaming the victim for girls, but only with moral justification and dehumanization for boys.  
Girls were more likely to use mechanisms of moral disengagement in bullying situations 
than boys.  
 
Keywords: bullying, direct bullying, indirect bullying, mechanisms of moral disengagement 
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1  

Mobbning betraktas som moraliskt fel – ändå sker det 
 

Mobbning är ett omtalat fenomen som många gånger definieras på olika 
sätt. Enligt Olweus (1998) anses en person mobbad när denne vid upprepade 
tillfällen under en längre tid utsätts för negativa handlingar utav någon, eller 
några, som har ett övertag av något slag över den utsatte (t.ex. är fysiskt starkare 
eller mer populär) samtidigt som syftet med beteendet är att skada 
vederbörande. Vidare kan en distinktion göras mellan direkt mobbning och 
indirekt mobbning. Direkt mobbning syftar till direkta angreppssätt gentemot 
den utsatte, exempelvis via fysiskt våld eller verbala hån. Indirekt mobbning å 
andra sidan syftar till ett mer implicit angreppssätt, exempelvis genom 
utfrysning (t.ex. den utsatte får inte vara med i gemenskapen) eller negativ 
ryktesspridning (Olweus, 1998, 2013). 

Mobbning är ett problem som dagligen påträffas runtom i världens skolor 
(se t.ex. Borntrager, Davis, Bernstein & Gorman, 2009; Craig et al., 2009; 
Mischel & Kitsantas, 2019; UNESCO, 2019). I svenska skolor har fler och fler 
elever under tidsperioden 2009 till 2017/18 rapporterat om egen utsatthet för 
mobbning under sin skolgång samt att deras upplevda trygghet i skolan har 
minskat (Folkhälsomyndigheten, 2019). Utsatthet för mobbning under 
uppväxten ökar risken för låg självkänsla (Gini & Pozzoli, 2009), depression 
(Ttofi, Farrington, Lösel & Loeber, 2011a) och andra former av psykisk ohälsa 
(Schoeler, Duncan, Cecil, Ploubidis & Pingault, 2018), samt att hamna i 
kriminalitet (Olweus, 2013). I en metaanalys av Ttofi, Farrington, Lösel och 
Loeber (2011b) visar även att de som utsätter andra för mobbning (dvs. 
mobbare) i synnerhet löper ökad risk för att infalla i kriminella beteenden i 
framtiden. 

De flesta elever bedömer mobbning som en moralisk överträdelse och 
menar att det är fel att skada andra på det sättet (Menesini et al., 1997; 
Thornberg, Pozzoli, Gini & Hong, 2017; Thornberg, Thornberg, Alamaa & 
Daud, 2016). Trots det så kvarstår mobbningsproblem i grundskolor (Friends, 
2019; Modecki, Minchin, Harbaugh, Guerra & Runions, 2014). En förklaring till 
det kan vara att elever disengagerar sig från sina moraliska normer och 
därigenom undgår känslor av skuld, vilket resulterar i att elever utövar 
mobbning utan att reflektera över att det faktiskt är mobbning och en moralisk 
överträdelse. Ett sådant disengagemang förklaras av Bandura (1990, 1999) som 
moraliskt disengagemang. Teorin om moraliskt disengagemang innefattar ett 
antal olika mekanismer som reglerar människors beteende på sätt som 
minimerar känslor av skuld eller ånger vid omoraliska beteenden. Tidigare 
forskning inom området har påvisat samband mellan moraliskt disengagemang 
och mobbning, men har fokuserat på moraliskt disengagemang som en enhetlig 
konstruktion, snarare än på hur de olika mekanismerna inom området bidrar till 
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mobbning (Killer, Bussey, Hawes & Hunt, 2019). Föreliggande studie syftar 
därför till att analysera huruvida olika mekanismer inom moraliskt 
disengagemang sammanhänger med olika mobbningsformer (mobbning, direkt 
mobbning och indirekt mobbning), utöver det syftar studien också till att 
undersöka huruvida eventuella relationer mellan olika mekanismer inom 
moraliskt disengagemang och olika mobbningsformer skiljer sig mellan kön.  

 

Tidigare forskning 
Socialkognitiv teori om moraliskt disengagemang 

I sin socialkognitiva teori om moralisk agens beskriver Bandura (1990, 
1999) att moralisk agens handlar om individers kapacitet att agera utifrån 
moraliska normer. Moraliska normer syftar här till normer och övertygelser som 
människor socialiseras in i under sin uppväxt, men moraliska normer räcker inte 
för att individer ska bete sig på ett visst sätt. Självreglering genom vilka 
individer motiverar, övervakar och reglerar sina handlingar är också en central 
komponent för reglering av individers beteenden. De moraliska normerna och 
självregleringen fungerar som ett självreglerande system varvid människors 
beteenden regleras till att agera humant och att undvika att bete sig inhumant, 
och i linje med vad som förväntas inom kulturen. Att följa dessa normer leder 
till positiva självsanktioner (tillfredsställelse och positiv självbild), medan att 
bryta mot dem leder till negativa självsanktioner i form av exempelvis känslor 
av skuld, ånger liksom självfördömande. Människor kan dock komma att 
disengagera sig från sådana normer vilket tillåter en att agera inhumant utan 
negativa självsanktioner (Bandura, 1990). 

Bandura (1990, 1999) beskriver vad som händer vid ett sådant 
disengagemang med fenomenet moraliskt disengagemang, som syftar till en 
process där människor av olika anledningar går emot sina moraliska normer. 
Personens självreglering blir satt ur spel som en följd av egna föreställningar om 
att handlingen inte är moraliskt fel. Negativa självsanktioner minimeras då 
gradvis och i så pass små steg att förändringen inte noteras av personen själv. 
Det kan exempelvis handla om att vederbörande ombeds att utföra tvivelaktiga 
handlingar som kan utövas med få negativa självsanktioner som konsekvens. 
När vederbörande har upprepat en sådan handling flertalet gånger försvinner 
successivt tvivelaktigheter kring beteendet och toleransen gentemot att utöva det 
ökar. Konsekvensen blir då att beteendet som till en början bedömdes som 
olämpligt eller inhumant kan fortsätta utan eftertanke kring att beteendet skulle 
vara fel. Moraliskt disengagemang blir ett sätt för personen ifråga att slippa 
handskas med känslor av skuld eller ånger trots att den handling som utförs i 
själva verket är en moralisk överträdelse (Bandura, 1990, 1999).  
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För att förklara och definiera vidare moraliskt disengagemang redogör 
Bandura (1999) fyra olika fokus som moraliskt disengagemang kan inrymma: 
(a) fokus på beteenden, dvs. genom att det inhumana beteendet uppfattas som 
acceptabelt (rekonstruera skadligt beteende), (b) fokus på agens, dvs. genom att 
förminska, otydliggöra eller frånsäga sig det egna personliga ansvaret 
(minimering av agens), (c) fokus på konsekvenser, dvs. genom att bortse 
från/missvisa handlingens skadliga eller negativa konsekvenser (förvrängning 
av konsekvenserna), och (d) fokus på offer, dvs. genom att tillskriva orsaker till 
och ansvar för att bli utsatt till den utsatte (offerattribuering). De olika områdena 
inkluderar i sin tur olika mekanismer (för en sammanställning av modellen, se 
figur 1). 

 
Figur 1. De olika fokusområdena-och mekanismerna inom moraliskt disengagemang.  
 

Rekonstruera skadligt beteende inkluderar (a) moraliskt rättfärdigande som 
syftar till rättfärdigande av en skadlig handling genom att framställa handlingen 
som socialt eller moraliskt fördelaktig; (b) förskönande omskrivning som syftar 
till hur man beskriver en skadande handling med förskönande ord, och 
därigenom skapar en uppfattning om att handlingen är acceptabel och minskar 
känslan av ansvar; (c) fördelaktig jämförelse som syftar till att jämföra den 
aktuella handlingen med en värre varigenom den aktuella handlingen framstår 
som acceptabel (Bandura, 1999). 

Minimering av agens innefattar mekanismerna (a) ansvarsförskjutning som 
hänvisar till att när ansvaret förskjuts till någon annan än sig själv upplevs 
beteendet inte som så dåligt, exempelvis att personen ifråga hänvisar sina 
handlingar till att han eller hon ”bara följde order” eller gjorde som någon annan 
sa eller ville; (b) ansvarsdiffusion som innebär att förminska känslan av eget 
ansvar genom att det ”späds ut” det i gruppen och därigenom blir det otydligt 
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vems ansvaret är. Det kan exempelvis handla om grupprocesser, ifall alla är 
ansvariga kommer ingen att känna eget ansvar för handlingen. Människor agerar 
generellt mer inhumant i grupp än när de är ensamma.  

Förvrängning av konsekvenserna inkluderar mekanismen med samma 
benämning och syftar till att man ignorerar eller förminskar de negativa 
konsekvenserna som uppstår då personen agerat inhumant mot någon annan. 
Slutligen hänvisar offerattribuering till mekanismerna (a) skylla på offret som 
syftar till att det är den som blir utsatts egna fel ifall den blir utsatt och (b) 
dehumanisering som syftar till att den utsatte inte betraktas som mänsklig utan 
snarare som ett objekt utan känslor (Bandura, 1999). 

 

Mobbning och moraliskt disengagemang 

Flertalet studier har påvisat att moraliskt disengagemang sammanhänger 
med mobbning och aggression mer generellt (för en metaanalys se Gini, Pozzoli 
& Hymel, 2014) och för mobbning mer specifikt (för metaanalyser se Gini et al., 
2014; Killer et al., 2019). Barn och ungdomar som uppvisar högre nivåer av 
moraliskt disengagemang tenderar att uppvisa högre nivåer av aggression och 
mobbningsbeteenden (t.ex. Mazzone, Yanagida, Caravita & Strohmeier, 2019; 
Menesini et al., 2003; Obermann, 2011; Thornberg & Jungert, 2014).  

Trots att moraliskt disengagemang som teoretiskt begrepp inrymmer flera 
olika mekanismer har de flesta studier som gjorts behandlat moraliskt 
disengagemang som en enhetlig konstruktion (Killer et al., 2019). Med andra 
ord har de flesta studier som tidigare genomförts undersökt moraliskt 
disengagemang som en variabel i relation till mobbning. Teorin belyser dock 
fyra olika fokus med åtta tillhörande mekanismer (Bandura, 1999) vilket innebär 
att moraliskt disengagemang är en mångfacetterad konstruktion snarare än en 
enhetlig. Det finns några fåtal undantag i den tidigare forskningen. Pozzoli, Gini 
och Vieno (2012) studerade huruvida de fyra fokusområdena (rekonstruera 
skadligt beteende, minimering av agens, förvrängning av konsekvenserna och 
offerattribuering) sammanhängde med mobbning och fann att fokusområdet 
”rekonstruera skadligt beteende” sammanhängde signifikant med mobbning när 
samtliga fyra fokusområden inkluderades i samma modell. 

Thornberg och Jungert (2014) undersökte hur de olika mekanismerna för 
moraliskt disengagemang sammanhänger med mobbning bland elever i 
mellanstadiet (årskurs 4-6). Eftersom de genom EFA (explorativ faktoranalys) 
och CFA (konfirmerande faktoranalys) fann att mekanismerna dehumanisering 
och att skylla på offret utgjorde en faktor satte de samman dessa två till en 
”mekanism” som de kallade för offerattribuering (vilket motsvarar 
fokusområdet fokus på offer). När samtliga sju mekanismer inkluderades i 
samma regressionsmodell fann de att moraliskt rättfärdigande och 
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offerattribuering sammanhängde omed mobbning. Dessa resultat replikerades 
och konfirmerades i en senare studie för direkt mobbning medan endast 
offerattribuering visade sig vara signifikant associerat med indirekt mobbning 
när samtliga mekanismer inkluderades i regressionsanalyserna (Bjärehed, 
Thornberg, Wänström & Gini, 2020). De få studier som gjorts hittills har endast 
haft mellanstadieelever (årskurs 4-6) som urvalsgrupp. Det faktum att det är så 
få studier som gjorts inom området, och att dessa studier inte gjorts på äldre 
elever, gör det tydligt att fler studier behövs. Eftersom de studier som undersökt 
detta dessutom slagit ihop mekanismerna dehumanisering och att skylla på 
offret till en mekanism så vore det också viktigt att undersöka hur samtliga åtta 
mekanismer sammanhänger med mobbning, dvs. då dehumanisering och att 
skylla på offer hålls isär som två skilda mekanismer. 

 
Syfte och hypoteser 

Föreliggande studie syftar för det första till att bidra med en analys av 
huruvida enskilda mekanismer inom moraliskt disengagemang sammanhänger 
med olika mobbningsformer (både mobbning mer generellt och som i uppsatsen 
benämns som ”mobbning” och uppdelat i direkt mobbning och indirekt 
mobbning) bland elever på högstadienivå (årskurs 7). 

Utifrån tidigare forskning som gjorts inom ämnet (Bjärehed et al., 2020; 
Thornberg & Jungert, 2014) har tre hypoteser formulerats: (1) Moraliskt 
rättfärdigande, dehumanisering och skylla på offret sammanhänger positivt med 
mobbning mätt på hela stickprovet. (2) Moraliskt rättfärdigande, 
dehumanisering och skylla på offret sammanhänger positivt med direkt 
mobbning mätt på hela stickprovet. (3) Dehumanisering och skylla på offret 
sammanhänger positivt med indirekt mobbning mätt på hela stickprovet. 
Eftersom så få studier har undersökt relationerna mellan mobbning och enskilda 
mekanismer inom moraliskt disengagemang och varit avgränsade till elever på 
mellanstadiet undersöktes dessa relationer mer explorativt i denna studie då 
deltagarna var högstadieelever (årskurs 7). Ytterligare en osäkerhet kring 
hypoteserna är att relationerna till dehumanisering och att skylla på offret 
bygger på studier där dessa två slagits samman till offerattribuering. Det är 
därför en öppen fråga huruvida båda eller bara den ena av dessa två mekanismer 
sammanhänger med mobbning, direkt mobbning och indirekt mobbning. 

Ett andra syfte med studien var att undersöka om det förelåg könsskillnader 
i hur relationerna ser ut mellan mobbning och de olika mekanismerna för 
moraliskt disengagemang. Eftersom de tidigare studierna inte har undersökt 
detta är denna studie den första som undersöker om relationerna mellan 
mekanismer och mobbning skiljer sig åt mellan tjejer och killar genom att 
uppföljande regressionsanalyser genomfördes separat för tjejer respektive killar. 
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Metod 
 

Design  

Föreliggande studie är en del av ett större longitudinellt forskningsprojekt 
som drivs av Robert Thornberg vid Linköpings universitet. Studien som 
presenteras i föreliggande uppsats använder data från ett av mättillfällena (när 
eleverna gick i årskurs 7) och har därmed en tvärsnittsdesign. Kriterievariabler 
som har behandlats är: mobbning, direkt mobbning och indirekt mobbning. 
Prediktorer i studiens samtliga analyser var: moraliskt rättfärdigande, 
förskönande omskrivning, fördelaktig jämförelse, ansvarsförskjutning, 
ansvarsdiffusion, förvrängning av konsekvenserna, dehumanisering och skylla 
på offret.  

 

Urval och deltagare  

Ett strategiskt urval utfördes initialt vid forskningsprojektets start (när 
eleverna gick i årskurs 4) genom att olika kommuner och skolor kontaktades 
runtom i Sverige för att erhålla en spridning beträffande sociogeografisk och 
socioekonomisk variation. Samma elever som ingick i studien initialt förväntas 
även ha deltagit när de gick i årskurs 7. Eftersom skolklasser splittras när elever 
går över från mellanstadiet till högstadiet i svenska skolor har dock ytterligare 
elever rekryterats från de nya klasserna som de ”gamla” eleverna placerats i. 

Stickprovet bestod initialt av 1746 elever från 43 olika skolor och 128 
skolklasser, varav 922 var tjejer (52,8 %), 807 var killar (46,2 %) och 17 
deltagare (1.0 %) valde att definiera sig som ”annat” istället för tjej eller kille. 
Men på grund av saknade värden (på grund av att elevers svar förlorats vid 
inmatning av data i SPSS) användes endast svar från 1726 elever (914 tjejer, 
796 killar och 16 som valt alternativet ”annat”). 
 

Etiska överväganden 

Projektet har godkänts av Linköpings regionala etikprövningsnämnd. 
Hänsyn har tagits till att skydda eleverna från identifiering i form av att deras 
personliga inloggningsuppgifter till surfplattorna varit kodade med 
användarnamn och lösenord som inte kan kopplas till den specifika eleven. 
Exempelvis ”elev 33” och ”lösen34”. Det innebär att eleverna inte riskerat att 
utsättas för några eventuella konsekvenser av att någon obehörig exempelvis 
kunnat se vad vederbörande svarat på en specifik fråga. Eleverna har före 
insamlingstillfället fått information om studiens syfte och tillvägagångssätt samt 
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fått fylla i ett skriftligt samtycke. Eftersom eleverna i studien varit minderåriga 
har även vårdnadshavare till respektive elev blivit tillgivna informationen. 

Procedur 

Lärare och rektorer kontaktades och informerades om studien före start och 
gav tillträde till sina klassrum. Föräldrar samt elever blev informerade om 
studiens syfte och tillvägagångssätt samt lämnade skriftliga samtycken. 

Amanuenser har personligen åkt ut till de olika skolorna för att samla in 
data med hjälp av en webbaserad enkät på en surfplatta. Vid varje 
insamlingstillfälle har eleverna tillgetts en muntlig presentation av studiens 
syfte, enkätens utformning, vad deras svar kommer användas till och bidra med. 
Betoning har lagts på att deltagandet är frivilligt och att det är tillåtet att när som 
helst hoppa av studien ifall så önskas. Att samtliga som berörts av studien blivit 
informerade om studiens syfte och tillvägagångssätt samt lämnat skriftliga 
samtycken och att betoning lagts på att deltagande varit frivilligt, tillmötesgår 
Vetenskaprsrådets (2002) forskningsetiska principer beträffande 
informationskravet och samtyckeskravet.  

Tidsåtgången för att besvara enkäten har varit mellan 20–40 minuter per 
tillfälle och vid varje tillfälle har en amanuens tillhörande forskningsteamet 
befunnit sig på plats för att svara på eventuella frågor, hjälpa till vid tekniska 
problem samt observera ifall någon inte ansetts ta enkäten på allvar. 
Konfidentialitet har erhållits genom att varje elev med samtycke från 
vårdnadshavare blivit tillgivna ett kodat personligt inlogg som endast fungerat 
att logga in på fram tills eleven skickat in enkäten, därefter har svaren 
elektroniskt sparats via en kodnyckel, studien har på så sätt tillmötesgått 
Vetenskapsrådets (2002) konfidentialitetskrav. 

Analyser av datamaterialet har gjorts i SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences) i form av multivariata regressioner. 
 
Material 

Den webbaserade enkäten bestod dels av frågor som avsågs mäta de olika 
mekanismerna inom moraliskt disengagemang som bestod av 18 items (items 
syftar till varje påstående, det innebär att 18 items = 18 påståenden i enkäten) 
och dels av frågor som avsågs mäta olika mobbningsformer bestående av 11 
items. 

Mätinstrument för moraliskt disengagemang vid kränkningar och 
mobbning. En skala som utvecklades för den longitudinella studien (Thornberg, 
Wänström, Pozzoli & Hong, 2020) användes för att mäta de olika mekanismerna 
inom moraliskt disengagemang. Skalan bestod totalt av 18 items (moraliskt 
rättfärdigande = 2 items; rsh = 563., förskönande omskrivning = 3 items; 
Cronbach’s α = .723., ansvarsdiffusion = 2 items; rsh = .542 ., förvrängning av 
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konsekvenserna = 3 items; Cronbach’s α = .683., fördelaktig jämförelse = 1 
item, ansvarsförskjutning = 2 items; rsh = .451., dehumanisering = 2 items; rsh = 
.721., skylla på offret = 3 items; Cronbach’s α = .754 ) där eleven först bemöttes 
av frågan ”hur väl tycker du att följande påståenden stämmer?” följt av 
påståenden som exempelvis ”det är okej att slå någon som snackar skit om ens 
kompisar” (mekanism = moraliskt rättfärdigande), ”att kalla en person för lite 
taskiga saker är ju bara ”på skoj” (mekanism = förskönande omskrivning), ”om 
mina kompisar börjar reta en person i klassen så är det ju inte mitt fel om jag 
också är med och retar den personen” (mekanism = ansvarsdiffusion), ”att 
snacka skit om en person är okej eftersom han/hon ändå inte märker något” 
(mekanism = förvrängning av konsekvenserna), ”att reta en person är inte så 
farligt eftersom det är mycket värre att slå och sparka personen” (mekanism = 
fördelaktig jämförelse), ”om jag retar en person på grund av grupptryck så är det 
ju gruppens fel” (mekanism = ansvarsförskjutning), ”det är okej att mobba 
personer som är mindre värda än oss andra” (mekanism = dehumanisering), ”om 
personer är konstiga så är det deras eget fel om det blir retade” (mekanism = 
skylla på offret). Varje påstående besvarades på en likertskala som sträckte sig 
från 1 till 5 (1 = stämmer inte alls, 5 = stämmer bra).  

Mätinstrument för mobbning. En skala utvecklad av Bjärehed et al. (2020) 
användes för att mäta förekomsten av mobbning (någon som utövar mobbning) 
samt mobbningsform (mobbning, direkt mobbning och indirekt mobbning). 
Skalan bestod totalt av 11 items (mobbning = 11 items; Cronbach’s α = .909., 
direkt mobbning = 8 items; Cronbach’s α = .882., indirekt mobbning = 3 items; 
Cronbach’s α = .790) där eleven inledningsvis ombads att ”Tänk på de tre 
senaste månaderna. Hur ofta har DU gjort följande saker i skolan mot en eller 
flera elever som är svagare, mindre populära eller bestämmer mindre än du?” 
följt av elva items. Exempelvis ”Slagit eller sparkat personen så att han/hon 
skulle få ont” (mobbningsform = direkt mobbning), ”Fryst ut personen från vår 
grupp” (mobbningsform = indirekt mobbning). Mobbningsformen som i 
föreliggande studie definieras som ”mobbning” bestod av skalans samtliga items 
(items för direkt mobbning och indirekt mobbning särskildes inte). Varje 
påstående hade fem svarsalternativ: ”Har inte hänt mig”, ”Bara någon enstaka 
gång”, ”2 eller 3 gånger i månaden”, ”Ungefär en gång i veckan” eller ”Flera 
gånger i veckan”. 

Skalan var utformad på ett sådant sätt att ordet ”mobbning” inte nämndes i 
frågorna utan istället tillgavs eleven påståenden som var synonyma med 
mobbningsbegreppet. Tidigare forskning har påvisat att när elever svarar på 
enkäter som använder begreppet ”mobbning” tenderar de att svara felaktigt 
eftersom de socialiseras in i att tro att mobbning är fel och därmed väljer att 
svara i linje med den tron (Kert, Codding, Tryson & Shiyko, 2009).  
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Resultat 

En korrelationsmatris för analysens ingående variabler pekade på att 
samband fanns mellan mobbning, direkt mobbning, indirekt mobbning och 
mekanismerna (se Tabell 1). Samtliga variabler korrelerade positivt med 
varandra.  

Multipla regressioner av mekanismerna som prediktorer och de olika 
mobbningsformerna som kriterievariabler tillät en ännu djupare analys som 
avslöjade att sambanden skiljer sig när samtliga mekanismer inkluderas i samma 
regressionsmodell samt att det skiljer sig beroende på mobbningsform och vilket 
stickprov som analyserats (hela stickprovet, endast tjejer eller endast killar). 

Tabell 1 
Korrelationsmatris  
          M (SD)        MR         FO        FJ        AF        AD        FK        DH        SO        MO        DM       IM   
       
MR     1.83           1           
          (1.19) 
 
FO      1.7            .61***      1 
            (.98) 
 
FJ       1.69          .41***     .57***     1 
          (1.34) 
 
AF      1.68          .41***     .57***    .45***     1 
          (1.05) 
 
AD      1.55          .36***     .55***    .38***   .49***      1 
          (1.08) 
 
FK       1.52         .52***     .51***    .54***    .56***    .53***      1 
            (.90) 
 
DH      1.28         .52***     .60***    .47***     .52***    .46***    .63***     1 
            (.80) 
 
SO      1.47         .54***     .71***    .55***     .57***    .51***    .68***    .72***      1 
            (.90) 
 
MO     1.20          .45***     .45***    .29***     .29***    .31***    .39***    .46***    .46***      1 
            (.42) 
 
DM      1.21         .44***     .45***    .30***     .30***    .31***    .39***    .44***    .46***     .98***       1 
            (.50) 
 
IM        1.19         .40***     .35***    .22***     .22***    .30***     .33***    .42***    .39***     .87***     .74***     1 
            (.50) 
 

Notera: MR = moraliskt rättfärdigande, FO = förskönande omskrivning, FJ = fördelaktig jämförelse, AF = 
ansvarsförskjutning, AD = ansvarsdiffusion, FK = förvrängning av konsekvenserna, DH = dehumanisering, SO = 
skylla på offret, MO = mobbning, DM = direkt mobbning, IM = indirekt mobbning; *** p < .001  
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Mobbning, direkt mobbning och indirekt mobbning i relation till de olika 
mekanismerna 

Inledningsvis utfördes en multipel regressionsanalys för hela urvalsgruppen 
där mobbning behandlades som kriterievariabel och mekanismerna som 
prediktorer. Den totala modellen (se Tabell 2) förklara 38,4% av variationen i 
mobbning av mekanismerna. Mobbning sammanhängde signifikant och positivt 
med prediktorerna moraliskt rättfärdigande, förskönande omskrivning, 
ansvarsförskjutning, dehumanisering och skylla på offret.  

Mobbning sammanhängde även signifikant, men negativt, med fördelaktig 
jämförelse. Enligt b-värdena var de viktigaste faktorerna dehumanisering åtföljt 
av moraliskt rättfärdigande och förskönande omskrivning.  

Tabell 2 
Kriterievariabel: Mobbning (hela stickprovet) 

                               B            SE             b            t 
 
    F (8,1717) = 133.622, p <.001,  
    R2 = .384 
 
    Intercept                                              .703           .018                           39.303*** 
       
    Moraliskt rättfärdigande                           .055           .009           .155           5.920*** 
 
    Förskönande omskrivning                        .064           .014           .149          4.671*** 
 
    Fördelaktig jämförelse                             -.016           .008          -.051        -2.080* 
 
    Ansvarsförskjutning                                  .027           .010           .067          2.728** 
 
    Ansvarsdiffusion                                       .017           .010           .045          1.816 
 
    Förvrängning av konsekvenserna            .005           .015            .010           .309 
 
    Dehumanisering                                       .139           .016            .264          8.774*** 
 
    Skylla på offret                                         .044           .016            .095          2.783** 
 

*p < .05., **p < .01., ***p <. 001 
 

Därefter utfördes en multipel regressionsanalys med direkt mobbning som 
kriterievariabel och mekanismerna som prediktorer. Den totala modellen (se 
Tabell 3) förklarade 37,3% av variationen i direkt mobbning med hjälp av 
mekanismerna. Direkt mobbning sammanhängde positivt och signifikant med 
moraliskt rättfärdigande, förskönande omskrivning, ansvarsförskjutning, 
dehumanisering och skylla på offret. Direkt mobbning sammanhängde negativt 
med fördelaktig jämförelse. Enligt b-värdena var de faktorer som starkast kunde 
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associeras med direkt mobbning dehumanisering, åtföljt av förskönande 
omskrivning och moraliskt rättfärdigande. 
 

Tabell 3 
Kriterievariabel: Direkt mobbning (hela stickprovet) 

                               B            SE             b            t 
 
    F (8,1717) = 41.225, p <.001,  
    R2 = .373 
 
    Intercept                                              .706           .018                           38.551*** 
       
    Moraliskt rättfärdigande                           .051           .009           .143           5.417*** 
 
    Förskönande omskrivning                        .073           .014           .168          5.417*** 
 
    Fördelaktig jämförelse                             -.014           .008          -.043        -1.760* 
 
    Ansvarsförskjutning                                  .027           .010           .066          2.638** 
 
    Ansvarsdiffusion                                       .019           .010           .047          1.888 
 
    Förvrängning av konsekvenserna            .006           .015            .013           .422 
 
    Dehumanisering                                       .132           .016            .247          8.127*** 
 
    Skylla på offret                                         .042           .016            .088          2.549** 
 

*p < .05., **p < .01., ***p < .001 
 

Avslutningsvis utfördes en multipel regressionsanalys med indirekt 
mobbning som kriterievariabel och med mekanismerna som prediktorer. Den 
totala modellen (se tabell 4) kunde förklara 27,6% av variationen i indirekt 
mobbning med hjälp av mekanismerna. Indirekt mobbning sammanhängde 
positivt med moraliskt rättfärdigande, förskönande omskrivning, 
ansvarsförskjutning, dehumanisering och skylla på offret men negativt med 
fördelaktig jämförelse. Enligt b-värdena var de faktorer som starkast kunde 
associeras med indirekt mobbning dehumanisering, åtföljt av moraliskt 
rättfärdigande. 

 

Tabell 4 
Kriterievariabel: Indirekt mobbning (hela stickprovet) 

                               B            SE             b            t 
 
    F (8,1717) = 81.723, p < .001,  
    R2 = .276 
 
Intercept                                              .698           .023                        30.407*** 
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Moraliskt rättfärdigande                           .064           .012           .154           5.408*** 
 
Förskönande omskrivning                        .040           .017           .079          2.276* 
 
Fördelaktig jämförelse                             -.022           .010          -.059        -2.204* 
 
Ansvarsförskjutning                                  .028           .013           .059          2.191* 
 
Ansvarsdiffusion                                       .015           .012           .032          1.177 
 
Förvrängning av konsekvenserna            .000           .019            .000          -.013 
 
Dehumanisering                                       .159           .020            .255          7.806*** 
 
Skylla på offret                                         .052           .020            .094          2.537** 
 
 
 

*p < .05., **p < .01., ***p < .001 

 
Könsskillnader för mobbning, direkt mobbning och indirekt mobbning i 
relation till de olika mekanismerna 

Mobbning. Den totala modellen för tjejer (se Tabell 5) kunde förklara 
47,7% av variationen i mobbning av mekanismerna. Moraliskt rättfärdigande, 
förskönande omskrivning, dehumanisering och skylla på offret sammanhängde 
positivt med mobbning. Enligt b-värdena var de faktorer som starkast kunde 
associeras med mobbning hos tjejerna dehumanisering åtföljt av moraliskt 
rättfärdigande och förskönande omskrivning. 

 

Tabell 5 
Kriterievariabel: Mobbning (tjejer) 

                               B            SE             b            t 
 
    F (8,905) = 103.144, p <.001,  
    R2 = .477 
 
    Intercept                                              .640           .021                           31.146*** 
       
    Moraliskt rättfärdigande                           .061           .011           .178           5.355*** 
 
    Förskönande omskrivning                        .066           .017           .143          3.948*** 
 
    Fördelaktig jämförelse                             -.007           .010          -.020          -.687 
 
    Ansvarsförskjutning                                  .017           .011           .046          1.552 
 
    Ansvarsdiffusion                                       .017           .012            .045          1.432 
 
    Förvrängning av konsekvenserna            .022           .019            .046          1.190 
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    Dehumanisering                                       .162           .021            .289          7.592*** 
 
    Skylla på offret                                         .053           .020            .112          2.715** 
 

*p < .05., **p < .01., ***p <. 001 
 

Den totala modellen för killar (se tabell 6) förklarade 29,5% av variationen 
i mobbning av mekanismerna. De mekanismer som var signifikant associerade 
med mobbning var moraliskt rättfärdigande, förskönande omskrivning, 
ansvarsförskjutning och dehumanisering. Enligt b-värdena var de faktorer som 
starkast kunde associeras med mobbning hos killarna moraliskt rättfärdigande 
och dehumanisering, åtföljt av förskönande omskrivning. 
 

Tabell 6 
Kriterievariabel: Mobbning (killar) 

                               B            SE             b            t 
 
    F (8,787) = 41.225, p <.001,  
    R2 = .295 
 
    Intercept                                              .777           .030                           26.226*** 
       
    Moraliskt rättfärdigande                           .064           .013           .193           4.745*** 
 
    Förskönande omskrivning                        .053           .020           .136          2.708** 
 
    Fördelaktig jämförelse                             -.011           .011          -.040        -1.045 
 
    Ansvarsförskjutning                                  .035           .015           .091          2.316* 
 
    Ansvarsdiffusion                                       .009           .014           .026            .695 
 
    Förvrängning av konsekvenserna           -.007           .020           -.018          -.366 
 
    Dehumanisering                                       .090           .022            .189          4.179*** 
 
    Skylla på offret                                         .035           .023            .081          1.522 
 

*p < .05., **p < .01., ***p < .001 

 
Direkt mobbning. Den totala modellen för tjejerna (se tabell 7) kunde 

förklara 45,1% av variationen i direkt mobbning med hjälp av mekanismerna. 
Direkt mobbning sammanhängde positivt med moraliskt rättfärdigande, 
förskönande omskrivning, dehumanisering och skylla på offret. Enligt b-
värdena var de faktorer som starkast kunde associeras med direkt mobbning hos 
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tjejerna dehumanisering, åtföljt av moraliskt rättfärdigande och förskönande 
omskrivning. 

 

Tabell 7 
Kriterievariabel: Direkt mobbning (tjejer) 

                               B            SE             b            t 
 
    F (8,905) = 92.778, p <.001,  
    R2 = .451 
 
    Intercept                                              .652           .021                           31.308*** 
       
    Moraliskt rättfärdigande                           .060           .012           .175           5.144*** 
 
    Förskönande omskrivning                        .059           .017           .130          3.501*** 
 
    Fördelaktig jämförelse                             -.010           .010          -.032         -1.069 
 
    Ansvarsförskjutning                                  .014           .011           .039          1.269 
 
    Ansvarsdiffusion                                       .022           .012            .059         1.814 
 
    Förvrängning av konsekvenserna             .031           .022            .063        1.611 
 
    Dehumanisering                                       .132           .016            .247          7.441*** 
 
    Skylla på offret                                         .042           .020            .089          2.101* 
 

*p < .05., **p < .01., ***p < .001 
 

Den totala modellen för killarna (se tabell 8) förklarade 28,3% av 
variationen i direkt mobbning med hjälp av mekanismerna. Signifikanta 
prediktorer var moraliskt rättfärdigande, förskönande omskrivning, 
ansvarsförskjutning och dehumanisering. Enligt b-värdena var de faktorer som 
starkast kunde associeras med direkt mobbning hos killarna moraliskt 
rättfärdigande, förskönande omskrivning och dehumanisering. 

 
Tabell 8 
Kriterievariabel: Direkt mobbning (killar) 

                               B            SE             b            t 
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    F (8,787) = 38.905, p <.001,  
    R2 = .283 
 
    Intercept                                              .791           .031                           25.877*** 
       
    Moraliskt rättfärdigande                           .058           .014           .171           4.174*** 
 
    Förskönande omskrivning                        .066           .020           .164          3.240*** 
 
    Fördelaktig jämförelse                             -.008           .011          -.028          -.727 
 
    Ansvarsförskjutning                                  .038           .016           .096          2.413* 
 
    Ansvarsdiffusion                                       .008           .014           .021            .545 
 
    Förvrängning av konsekvenserna           -.009           .021          -.022          -.445 
 
    Dehumanisering                                       .076           .022            .156          3.409** 
 
    Skylla på offret                                         .039           .023            .090          1.674 
 

*p < .05., **p < .01., ***p < .001 
 

Indirekt mobbning. Den totala modellen för tjejer (se tabell 9) kunde 
förklara 33,5% av variationen i indirekt mobbning med hjälp av mekanismerna. 
Indirekt mobbning sammanhängde positivt med moraliskt rättfärdigande, 
förskönande omskrivning, dehumanisering och skylla på offret. Enligt b-
värdena var de faktorer som starkast kunde associeras med indirekt mobbning 
hos tjejerna moraliskt rättfärdigande, dehumanisering och att skylla på offret. 
 

Tabell 9 
Kriterievariabel: Indirekt mobbning (tjejer) 

                               B            SE             b            t 
 
    F (8,905) = 57.047, p <.0001,  
    R2 = .335 
 
    Intercept                                              .606           .031                           19.834*** 
       
    Moraliskt rättfärdigande                           .065           .017           .144           3.845*** 
 
    Förskönande omskrivning                        .084           .025           .137          3.365** 
 
    Fördelaktig jämförelse                              .004           .014           .008            .250 
 
    Ansvarsförskjutning                                  .024           .016           .051          1.518 
 
    Ansvarsdiffusion                                       .004           .017           .008            .232 
 
    Förvrängning av konsekvenserna            .000           .028           .000            .004 
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    Dehumanisering                                       .084           .029           .133          2.870** 
 
    Skylla på offret                                         .084           .029            .133          2.870** 
 

*p > .05., **p > .01., ***p > .001 
 

Den totala modellen för killar (se tabell 10) kunde förklara 22,7% av 
variationen i indirekt mobbning med hjälp av mekanismerna. Indirekt mobbning 
sammanhängde positivt med moraliskt rättfärdigande och dehumanisering. 
Enligt b-värdena hade dehumanisering starkast association till indirekt 
mobbning hos killarna åtföljt av moraliskt rättfärdigande. 
 

Tabell 10 
Kriterievariabel: Indirekt mobbning (killar) 

                               B            SE             b            t 
 
    F (8,787) = 28.943, p <.0001,  
    R2 = .227 
 
    Intercept                                              .739           .036                          20.673*** 
       
    Moraliskt rättfärdigande                           .079           .016           .208          4.899*** 
 
    Förskönande omskrivning                        .020           .024           .044            .841 
 
    Fördelaktig jämförelse                             -.020           .013          -.061        -1.517 
 
    Ansvarsförskjutning                                  .028           .018           .063          1.533 
 
    Ansvarsdiffusion                                       .014           .016           .034            .868 
 
    Förvrängning av konsekvenserna           -.002           .024          -.005           -.099 
 
    Dehumanisering                                       .128           .026            .233          4.925*** 
 
    Skylla på offret                                         .022           .027            .045            .805 
 

*p > .05., **p > .01., ***p > .001 

 

Diskussion 

Studiens första syfte var att bidra med en analys av huruvida enskilda 
mekanismer inom moraliskt disengagemang sammanhänger med olika 
mobbningsformer (mobbning, direkt och indirekt mobbning) bland elever på 
högstadienivå (årskurs 7) när de inkluderas i samma modeller. Hypoteserna var: 
(1) moraliskt rättfärdigande, dehumanisering och skylla på offret sammanhänger 
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positivt med mobbning mätt på hela stickprovet. (2) Moraliskt rättfärdigande, 
dehumanisering och skylla på offret sammanhänger positivt med direkt 
mobbning mätt på hela stickprovet. (3) Dehumanisering och skylla på offret 
sammanhänger positivt med indirekt mobbning mätt på hela stickprovet  

Det andra syftet med studien var att undersöka om det förelåg 
könsskillnader i hur relationerna ser ut mellan mobbningsformerna och de olika 
mekanismerna inom moraliskt disengagemang.  

 
Mobbning, direkt mobbning och indirekt mobbning i relation till de olika 
mekanismerna 

Mobbning. Regressionsanalysen med mobbning som kriterievariabel 
visade att mekanismerna moraliskt rättfärdigande, dehumanisering och skylla på 
offret hade betydelse för variationen i mobbning när analyser gjordes för hela 
stickprovet. Detta stöder studiens första hypotes och går i linje med vad tidigare 
forskning rapporterat (Thornberg & Jungert, 2014). Medan Thornberg och 
Jungert (2014) visade att offerattribuering (sammanslagning av dehumanisering 
och att skylla på offret) sammanhängde med mobbning, det vill säga att det då 
var oklart om båda eller enbart en av mekanismerna utgjorde signifikanta 
prediktorer, visar föreliggande studie att båda dessa mekanismer sammanhängde 
med mobbning även om dehumanisering hade en starkare relation än att skylla 
på offret till mobbning. 

Mobbning sammanhängde positivt med både moraliskt rättfärdigande och 
förskönande omskrivning vilket på ett sätt konfirmerar vad Pozzoli, Gini och 
Vieno (2012) fann i sin studie där de fann att fokusområdet ”rekonstruera 
skadligt beteende” sammanhängde positivt med mobbning. Ett förvånande 
resultat i föreliggande studie var dock att fördelaktig jämförelse sammanhängde 
negativt med mobbning, samtidigt kan det konstateras att denna association var 
svag. 

Direkt mobbning. I ett andra steg gjordes en regressionsanalys med direkt 
mobbning som kriterievariabel. Analysen gav stöd åt föreliggande studies andra 
hypotes eftersom direkt mobbning sammanhängde med moraliskt rättfärdigande, 
dehumanisering och att skylla på offret vid test av hela stickprovet. Resultatet 
kan jämföras med studien av Bjärehed et al. (2020) där de fann att direkt 
mobbning sammanhängde med moraliskt rättfärdigande och offerattribuering. 
Föreliggande studie bidrar till litteraturen genom att visa att båda mekanismerna 
för offerattribuering (dehumanisering och att skylla på offer) sammanhängde 
med direkt mobbning. Vidare visade resultatet även att direkt mobbning 
sammanhängde med förskönande omskrivning och ansvarsförskjutning vilket 
också bidrar till litteraturen eftersom samband mellan dessa mekanismer och 
direkt mobbning inte påträffats tidigare.  
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Indirekt mobbning. När analys i ett tredje steg gjordes med indirekt 
mobbning som kriterievariabel gavs stöd åt studiens tredje och sista hypotes 
eftersom indirekt mobbning sammanhängde med dehumanisering och skylla på 
offret. Även detta resultatet går därmed i linje med studien av Bjärehed et al. 
(2020) och bidrar på samma sätt som resultatet för direkt mobbning med ny 
information till litteraturen.  Vidare visade resultatet även att positiva samband 
fanns mellan indirekt mobbning, förskönande omskrivning och 
ansvarsförskjutning, samt ett negativt samband mellan indirekt mobbning och 
fördelaktig jämförelse.  
 
Könsskillnader för mobbning, direkt mobbning och indirekt mobbning i 
relation till de olika mekanismerna 

Mobbning.  En intressant och något förvånande aspekt med studiens 
resultat är skillnaderna som påträffades när analyserna gjordes för tjejer 
respektive killar. Mobbning för tjejer sammanhängde med moraliskt 
rättfärdigande, förskönande omskrivning, dehumanisering och skylla på offret. 
Mobbning för killar sammanhängde däremot endast med moraliskt 
rättfärdigande, förskönande omskrivning och dehumanisering, men inte med 
skylla på offret. Resultatet i föreliggande studie belyser vikten av att ta hänsyn 
till könsskillnader när relationen mellan mekanismer inom moraliskt 
disengagemang och olika mobbningsformer undersöks eftersom det tycks vara 
av betydelse. Mer specifikt tydde resultatet sett till b-värdena på att tjejer var 
mer benägna att använda sig av dehumanisering vid mobbning medan killar var 
mer benägna att rättfärdiga sina beteenden vid mobbning.  

En sista intressant aspekt att belysa med resultatet för analyserna av 
mobbning som kriterievariabel är de olika modellernas skilda totala 
förklaringskrafter: modellen för tjejer hade starkast förklaringskraft (R = 47.7) 
medan modellen för killar hade svagast (R = 29.5). Detta indikerar att moraliskt 
disengagemang är en viktigare process för att förklara tjejers mobbning jämfört 
med killars mobbning. En möjlig förklaring är att ”gender norms in which 
aggression is more acceptable for boys than girls might also explain why girls 
are in greater need of moral disengagement than boys, in order to avoid feelings 
of guilt if they engage in bullying perpetration” (Bjärehed et al., 2020, s. 48), 
med andra ord kan könsnormer vara en förklaring.  

Direkt mobbning. Liksom resultatet där mobbning behandlades som 
kriterievariabel visade regressionsanalyserna med direkt mobbning som 
kriterievariabel på skillnader mellan tjejer och killar. Direkt mobbning för tjejer 
sammanhängde med moraliskt rättfärdigande, förskönande omskrivning, 
dehumanisering och skylla på offret, men inte med ansvarsförskjutning.  Direkt 
mobbning för killar sammanhängde däremot med moraliskt rättfärdigande, 
förskönande omskrivning, dehumanisering och ansvarsförskjutning, men inte 
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med skylla på offret. Likt resultatet för mobbning verkar tjejer engagera sig mer 
i dehumanisering medans killar verkar engagera sig mer i att rättfärdiga sina 
beteenden vid direkt mobbning.  

De olika modellerna skiljde sig inte bara åt beträffande vilka mekanismer 
som visade sig sammanhänga med direkt mobbning, utan också sett till 
förklaringskrafterna. Liksom för modellerna med mobbning som 
kriterievariabel, skiljde sig förklaringskrafterna för tjejer respektive killar. 
Modellen för tjejer var starkast (R = 45.1) och modellen för killar svagast (R = 
28.3). Skillnaden mellan modellen för tjejer respektive modellen för killar var 
dock något mindre än hur det såg ut för mobbning, i modellerna för direkt 
mobbning förklarade modellen för tjejer 16,8% mer variation än modellen för 
killar (i modellerna för mobbning förklarade modellen för tjejer 18,2% mer 
variation än killar). Som nämnts tidigare kan en möjlig förklaring vara 
skillnader i könsnormer där aggression ter sig mer acceptabelt för killar att 
utföra än för tjejer att utföra, varvid tjejer är i ett större behov än killar att 
neutralisera skuldkänslor genom moraliskt disengagemang (jfr. Bjärehed et al., 
2020). 

Indirekt mobbning. Moraliskt rättfärdigande, förskönande omskrivning 
dehumanisering och skylla på offret var av betydelse för variationen i indirekt 
mobbning hos tjejer, medan indirekt mobbning för killar endast moraliskt 
rättfärdigande och dehumanisering var av betydelse. Mer specifikt indikerar 
resultatet att tjejer engagerade sig mer i moraliskt rättfärdigande vid indirekt 
mobbning medan killar engagerade sig mer i dehumanisering vid indirekt 
mobbning, sett till b-värdena.  

Liksom i modellerna med mobbning och direkt mobbning som 
kriterievariabel, skiljde sig förklaringskrafterna i de olika modellerna för 
indirekt mobbning på ett anmärkningsvärt sätt: modellen för tjejer hade starkast 
förklaringskraft (R = 33.5) i jämförelse med modellen för killar (R = 22.7).  

 
Sammanfattningsvis tyder resultatet på att oavsett mobbningsform, verkar tjejer 
vara mer disengagera sig vid mobbning än killar. Vidare belyser resultatet att 
vilka mekanismer som används vid moraliskt disengagemang skiljer sig 
beroende på kön. 

 
Resultatet skiljer sig från tidigare studier  

Jämfört med såväl Thornbergs och Jungerts (2014) studie som studien av 
Bjärehed et al. (2020) var det fler mekanismer som visade sig vara signifikant 
associerade med mobbning, direkt mobbning och indirekt mobbning i denna 
studie. En förklaring till detta kan handla om åldersskillnader. Medan de två 
föregående studierna främst hade mellanstadieelever som deltagare hade 
föreliggande studie högstadieelever som deltagare. Föreliggande studies resultat 
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visar därmed att äldre elever tycks använda fler mekanismer i samband med 
mobbning än vad yngre gör. En möjlig förklaring till det skulle kunna handla 
om att äldre är mer kognitivt utvecklade samt har en mer utvecklad förmåga till 
att resonera moraliskt än vad yngre har (se t.ex. Eisenberg-Berg, 1979; Fabes, 
Carlo, Kupanoff & Laible, 1999), vilket kan innebära att de behöver aktivera 
fler mekanismer än yngre för att kunna övertyga sig själva om att deras 
handlingar inte är omoraliska. Yngre behöver eventuellt inte använda sig av lika 
många mekanismer eftersom deras kognitiva och moraliska förmåga inte är lika 
utvecklad.  

Ytterligare en möjlig förklaring kan handla om att föreliggande studie hade 
ett betydligt större stickprov (N = 1726) än de två tidigare studierna (N = 372 
och N =317), vilket innebär att denna studie har större statistisk styrka (power). 
En förklaring kan också vara att formuläret för moraliskt disengagemang var 
bredare i denna studie eftersom den relateras i formuläret till kränkningar och 
hade ett antal andra items jämfört med det formulär som användes i de två 
tidigare studierna där formuläret var avgränsat till mobbning.  
 

Studiens styrkor och begränsningar 

Design och urval. Föreliggande studie har använt en tvärsnittsdesign vilket 
gör det svårt att uttala sig om resultatets riktning och det går inte att med 
säkerhet fastställa att resultatet som påträffats har en specifik riktning (Bryman, 
2011), exempelvis blir det svårt att uttala sig om ifall mobbning predicerar 
moraliskt rättfärdigande eller vice versa. 

Vidare hade studien en kvantitativ inriktning där statistisk analys utförts på 
datamaterialet och betraktas som ett storskaligt projekt med dess 1726 deltagare, 
det stora antalet deltagare samt spridningen på urvalet (de deltagande eleverna 
går i många olika klasser och skolor) kan ses som en styrka sett till studiens 
generaliserbarhet. Dencombe (2009) har belyst att analyser med statistik 
tenderar att ge pålitligare och mer generaliserbara resultat när det studerade 
urvalet är stort. Det stora urvalet och den statistiska analysen bör därmed öka 
generaliserbarheten i studien, åtminstone för modellerna som undersökt hela 
stickprovet eftersom modellerna som undersökt endast tjejer respektive endast 
killar skiljt sig i antal deltagare. Stickprovet för tjejer (N= 914) var större än 
stickprovet för killar (N= 796), vilket minskar generaliserbarheten och 
pålitligheten vid jämförande av modellernas resultat (tjejers gentemot killars).  

Material och procedur. Datainsamlingsmetoden bestod av en webbaserad 
enkät som besvarades på surfplattor vilket kan ha bidragit till en del för-och 
nackdelar. Dencombe (2009) har exempelvis belyst att webbaserade enkäter kan 
dra nytta av att människor generellt gillar hur internet är utformat (med knappar 
och ikoner) och eftersom eleverna som deltagit i föreliggande studie befunnit sig 
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i en ålder där dom kan antas ha växt upp med internet och är bekanta med 
datorer och surfplattor kan det antas att de finner en webbaserad enkät roligare 
än ifall enkäten exempelvis hade distribuerats på papper. En svaghet är dock att 
det finns risk för att elever eventuellt bara ansett att det är roligt att klicka runt 
på surfplattan, eller att de svarat på enkäten för att slippa vara med på en 
ordinarie lektion. Sådant kan vara svårt att fånga upp, även om den ansvarige 
amanuensen har försökt göra det då den befunnit sig i klassrummen vid 
insamlingstillfällena.  

Själva enkätens tillförlitlighet sett till om frågorna mäter det som de avser 
att mäta har beaktats i ett tidigt stadie av forskningsprojektets forskningsgrupp. 
Föreliggande studie är som tidigare nämnt en del av ett större forskningsprojekt 
som pågått sedan 2014, initialt validerades enkätens utformning och frågor i 
form av en pilotstudie som inkludera ungefär 500 elever från årskurs 4 till 8 där 
elever fick svara på hela enkäten. 

Innan analyser gjordes i föreliggande studie utfördes Cronbach’s α 
alternativt Spearman-brown realibilitetstest på variablerna som sedan skulle 
inkluderas i de olika indexen som avsåg mäta de olika mobbningsformerna och 
mekanismerna. Dock bör hänsyn tas till att de index som använts för att mäta de 
olika mekanismerna och mobbningformerna har skiljt sig i storlek, resultatet kan 
ha påverkats genom att exempelvis förskönande omskrivning (3 items) bestod 
av fler påståenden än ansvarsförskjutning (2 items), vilket i sig kan ha genererat 
högre värden på förskönande omskrivning än ansvarsförskjutninig då indexen är 
additiva (i.e. varje svar inom indexet adderas med varandra). En brist är att 
underskalan för fördelaktig jämförelse endast utgjordes av ett item. 

Vidare finns det brister att notera och ta hänsyn till vid tolkningen av 
resultatet beträffande att studien baseras på självskattningar som är sårbart för en 
rad felkällor: aspekter som att eleven inte förstått frågan eller bara svarat något 
utan att riktigt ha funderat över vilket svar han/hon klickat på måste övervägas 
vid tolkningen och eventuell generalisering av resultatet. En styrka med 
föreliggande studies datamaterial är däremot att forskningsteamet tagit hänsyn 
till den risken genom att varje insamlingstillfälle har skett under uppsyn av 
någon i forskningsteamet, och på så sätt har en viss kontroll kunnat tas över 
sådana risker. Om den ansvarige vid datainsamlingen upptäckt något sådant har 
denne gjort en notis om det med referat till den elevens inlogg. Därmed har en 
övervägning kring huruvida dennes svar skulle få vara med i analysen eller inte 
kunnat göras. Att den ansvarige för insamlingen befunnit sig på plats vid 
insamlingstillfällena har även möjliggjort att eventuella oklarheter kunnat redas 
ut på plats, ifall en elev varit osäker på vad en specifik fråga syftar till eller vad 
ett begrepp betyder har den kunnat fråga och fått en förklaring, på så sätt har 
även risken för att eleven inte ska förstå en fråga kunnat tas hänsyn till. En 
annan risk med enkätens självskattande design beträffar att en elev kanske inte 
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vet vad den tycker om en viss fråga eller att självuppfattningen inte går i linje 
med det verkliga beteendet vilket kan leda till svar som inte speglar 
verkligheten. Risken för felaktiga svar vid enkätfrågor är något som belyses av 
både Bryman (2011) och Denscombe (2009). 
 

Slutsatser 

 Studien hade två syften. Det första syftet var att bidra med en analys av 
huruvida enskilda mekanismer inom moraliskt disengagemang sammanhänger 
med olika mobbningsformer (mobbning, direkt och indirekt mobbning) bland 
elever på högstadienivå (årskurs 7) när de inkluderas i samma modeller. Ett 
andra syfte med studien var att undersöka om det förelåg könsskillnader i hur 
relationerna ser ut mellan mobbningsformerna och de olika mekanismerna inom 
moraliskt disengagemang.  

Multivariata regressionsanalyser visade i denna studie att en del 
mekanismer av moraliskt disengagemang sammanhänger med olika 
mobbningsformer medan en del inte gör det. Specifikt påträffades ingen 
signifikant relation mellan någon av mobbningsformerna och mekanismerna 
ansvarsdiffusion och förvrängning av konsekvenserna, vilket indikerar att 
ansvarsdiffusion och förvrängning av konsekvenserna eventuellt inte har så 
mycket att göra med mobbning. Ansvarsdiffusion har däremot visat sig i tidigare 
studier vara positivt associerat med att elever som blir vittnen till mobbning 
aktivt tar mobbarnas parti (Bjärehed et al., 2020) och negativt associerat med att 
de griper in och försöker hjälpa och stötta den som blir utsatt (Thornberg & 
Jungert, 2014). I de fallen tycks ansvaret ”spädas ut i gruppen”. 

Multivariata regressioner med hela stickprovet visade att moraliskt 
rättfärdigande, förskönande omskrivning, fördelaktig jämförelse, 
ansvarsförskjutning, dehumanisering och skylla på offret var av betydelse vid 
mobbning och indirekt mobbning. För direkt mobbning hade moraliskt 
rättfärdigande, förskönande omskrivning, ansvarsförskjutning, dehumanisering 
och skylla på offret betydelse.  

Multivariata regressioner med tjejer som stickprov visade att moraliskt 
rättfärdigande, förskönande omskrivning, dehumanisering och skylla på offret 
var av betydelse vid mobbning, direkt mobbning och indirekt mobbning. 
Multivariata regressioner med killar som stickprov visade att moraliskt 
rättfärdigande, förskönande omskrivning, ansvarsförskjutning och 
dehumanisering var av betydelse för mobbning och direkt mobbning. 
Avslutningsvis visade resultatet att moraliskt rättfärdigande och dehumanisering 
var av betydelse vid indirekt mobbning för killar.  

Resultatet ger en indikation på att det är viktigt att ta hänsyn till kön vid 
analyser av moraliskt disengagemang i relation till mobbning eftersom det 
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uppenbarligen finns en hel del skillnader sett till att tjejer tenderar att använda 
en del mekanismer medan killar tenderar att använda andra vid 
mobbningssituationer. Resultatet i föreliggande studie visar även att tjejer verkar 
vara i större behov av att använda sig av moraliskt disengagemang vid 
mobbning än killar. Vidare konfirmerar resultatet den mångfacetterade 
karaktären hos moraliskt disengagemang som Bandura (1990, 1999) poängterat. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Fler studier som undersöker huruvida de enskilda mekanismerna inom 
moraliskt disengagemang bidrar till mobbning, direkt mobbning och indirekt 
mobbning rekommenderas. Speciellt med kontroll för kön där stickproven är 
lika stora eftersom denna studie samt tidigare forskning (Bjärehed et al., 2020) 
indikerat att det finns skillnader mellan tjejer och killar när det kommer till 
förekomst av moraliskt disengagemang och mobbning. Vidare kan analys göras 
på ett mer longitudinellt plan, eftersom föreliggande studies tvärsnittsdesign gör 
det svårt att avgöra åt vilket riktning de påträffade sambanden har (ifall det är 
olika mobbningsformer som utlöser mekanismerna eller mekanismerna som 
utlöser olika mobbningsformer). Vidare forskning uppmuntras att även 
kontrollera för bakgrundsvariabler för att utesluta att sambanden som påträffats 
hittills inte är ett resultat av andra bakomliggande variabler (exempelvis, ålder 
eller socioekonomisk bakgrund).  
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