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Sammanfattning 
Mobbning är ett socialt fenomen där flera deltagarrollerna ofta är närvarande. 
Dessa deltagarroller inkluderar mobbare, offer, assistent, understödjare, passiv 
åskådare och försvarare. Mobbning betraktas av barn och ungdomar som 
omoraliskt beteende och de flesta barn och unga anser att mobbning är fel – trots 
detta ökar mobbningen i svenska skolor. Bandura menar att för att individer ska 
kunna leva med omoraliska handlingar använder de moraliskt disengagemang. 
Syftet med denna studie var att undersöka vilka rationaler gymnasieelever själva 
identifierar som möjliga för att rättfärdiga de olika deltagarrollerna i mobbning. 
Fem fokusgruppsintervjuer med 23 gymnasieelever genomfördes i vilka två 
mobbningsvinjetter (en om killmobbning och en om tjejmobbning) som 
innefattade de sex olika deltagarrollerna presenterades och utgjorde 
utgångspunkter för fokusgruppssamtalen. Analys av data genomfördes med hjälp 
av konstruktivistisk grundad teori. Resultatet visade på tre huvudkategorier som 
eleverna använde för att förklara motiveringarna bakom deltagarrollerna: 
Mobbningsfrämjande kultur, Social Navigering och Att försvara eller inte 
försvara. Det gick även att se skillnader i hur gymnasieeleverna talar om 
mobbning bland killar respektive mobbning bland tjejer. Studien har bidragit till 
att ge djupare förståelse kring varför individer hamnar i eller tar olika 
deltagarroller vid mobbning samt hur de använder moraliskt disengagemang för 
att rättfärdiga, neutralisera eller förklara olika deltagarrollers ageranden i 
mobbningssituationer. Detta kan ge en djupare förståelse i hur barn och unga 
tänker kring mobbning och kan användas vid utformning av interventioner för 
mobbning.   
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Tack till 
Det här har varit en del i ett arbete att bidra till forskningen om mobbning och 
moraliskt disengagemang. Det hade inte varit möjligt att göra detta arbete utan 
hjälp från flera personer som jag vill framföra min tacksamhet till.  

Ett stort tack till alla gymnasieelever som tagit sig tid att vara med i denna 
studie och som engagerat deltog i fokusgruppsintervjuerna. Ni har möjliggjort att 
denna studie ens kunde göras. Även ett stort tack till mina klasskompisar som 
hjälpte mig att hitta gymnasieelever att intervjua efter Covid-19 gjorde all 
gymnasieundervisning skedde på distans. Framförallt vill jag tacka min 
handledare Robert Thornberg som gett mig så mycket hjälp i denna process. Han 
har hjälpt mig hitta ungdomar att intervjua, varit en klippa i att lugna mig när jag 
skulle försöka mig på grundad teori samt gett många tips på forskning, 
formuleringar och mycket mer. Jag får passa på att be om ursäkt för de förvirrade 
meningar, stavfel och konstiga särskrivningar han har stött på när han läst igenom 
min uppsats. Jag vet ärligt inte hur det skulle sett ut om jag inte haft en annan 
handledare. Han är både extremt kunnig inom forskning kring mobbning och 
inom grundad teori. 

Jag får även passa på att tacka Linköpings kommun för alla fina 
promenadstråk som hjälpt mig behålla mitt förnuft samt all skräp-TV som hjälpt 
mig rensa mitt huvud om kvällarna.  

 
Tack alla!  
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“Alla andra skrattade ju” 
Introduktion 

Mobbning kan definieras utifrån tre kriterier: 1) det innefattar negativa 
handlingar som är avsedda att orsaka skada, 2) dessa handlingar sker vid 
upprepade tillfällen och 3) det finns en maktobalans mellan den eller de som 
utsätts och förövaren eller förövarna som innebär att den utsatte är i ett 
maktunderläge (Olweus, 1993). Negativa handlingar innebär att när någon 
medvetet åsamkar eller ämnar åsamka en annan individ skada eller obehag. Detta 
kan vara verbalt genom glåpord eller hot, fysiskt i forma av knuffar, slag eller 
sparkar, eller i form av gester som grimaser eller att vända bort ryggen för att 
exkludera och isolera en annan (Olweus, 1993). De flesta skolelever anser att 
mobbning är fel på grund av den skada det orsakar offret (Thornberg, 2010a; 
Thornberg et al., 2016). Trots detta visar en rapport från Folkhälsomyndigheten 
(2018) att det skett en ökning i antalet flickor som utsatts för mobbning sedan 
mätningar vid 2009 och bland utsatta pojkar sedan mätningar vid 2013. 

Mobbning har en stark påverkan på utsatta elevers mentala och fysiska 
hälsa (Annerbäck et al., 2014; deLara, 2019; Hong et al., 2019). De som utsätts 
för mobbning uppvisar högre grad av olika former av psykisk ohälsa (deLara, 
2019; Lien et al., 2009) exempelvis ökad risk för depression (Ttofi et al., 2011) 
samt relationella svårigheter (deLara, 2019). Longitudinella studier har visat stöd 
för att mobbning leder till psykisk ohälsa och inte tvärtom (Bond et al., 2001; 
Hanish & Guerra, 2002; Kim et al., 2006). Barn som blir mobbade för sitt 
kroppsliga utseende har även större risk att utveckla en ätstörningsproblematik 
ända upp till vuxen ålder (deLara, 2018). Utsatthet för mobbning är med andra 
ord en riskfaktor för psykisk ohälsa liksom för psykosomatiska problem (Gini, 
2008; Gini & Pozzoli, 2009, 2013) som exempelvis trötthet, att känna sig spänd, 
sömnproblem och yrsel (Gini, 2008). De som utsätts för mobbning löper även 
högre risk för astma, övervikt och allergisk rinit (Jennings et al., 2019). Barn som 
utsatts för mobbning har i vuxen ålder visat på kroniska nivåer av låggradig 
inflammation i kroppen (Copeland et al., 2014). De som mobbar har också 
uppvisat negativa konsekvenser som psykosomatiska besvär (Gini, 2008; Gini & 
Pozzoli, 2009) samt ökad grad av aggression och utåtagerande beteenden (Hong 
et al., 2019). Studier har även visat på att elever som under uppväxten mobbar 
andra löper en ökad risk för att hamna kriminellt beteende i vuxen ålder 
(Fergusson et al., 2014; Jiang et al., 2011; Olweus, 1994; Sourander et al., 2011) 
och det finns även indikation på att denna risk är större för män (Renda et al., 
2011). En amerikansk studie har även funnit att vara ett offer till mobbning också 
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är associerat med ökad risk för kriminellt beteende i vuxen ålder, i detta fall främst 
för män (Sansone et al., 2013) 

Mobbning har inte bara psykiska eller somatiska följder. Brimblecombe 
och kollegor (2018) har även visat att mobbning under barndomen sammanhänger 
med negativa ekonomiska konsekvenser som vuxen. Barn som utsatts för 
mobbning i åldrarna sju till elva år hade i 50-årsålder högre risk att vara arbetslösa 
samt har under sina vuxna år ackumulerat mindre ekonomiskt välstånd i form av 
bostad eller sparade kapital än de barn som inte blivit mobbade. Kvinnor som varit 
mobbade hade lägre inkomster än andra kvinnor. Frekvent utsatthet för mobbning 
var associerat med högre arbetsgivarkostnader för män vid 50 år och högre 
sjukvårdskostnader för kvinnor i 50-årsåldern (Brimblecombe et al., 2018). 
Sammantaget visar forskningen att mobbning har negativa konsekvenser som kan 
sträcka sig upp till vuxen ålder.  

Mobbning är inte enbart ett fenomen som sker mellan mobbare och offer, 
utan det är ett socialt fenomen som sker i sociala kontexter (Hymel et al., 2015; 
Salmivalli, 2010). Kanadensiska studier har exempelvis funnit att åskådare (eng. 
“bystander”) är närvarande vid 85–88% av fallen av mobbning (Craig & Pepler, 
1997; Hawkins et al., 2001) och kontextuella faktorer som normer och 
klassrumsklimat påverkar mobbningsprevalensen i skolklasser (Azeredo et al., 
2015; Salmivalli et al., 2011). Det finns olika deltagarroller vid mobbning, alltså 
olika sätt att vara inblandad i det som sker. Salmivalli (1999) har genom studier 
och analys av forskning definierat sex olika deltagarroller:  

 
1. Offren: de som utsätts för återkommande och systematiska kränkningar 
2. Mobbarna: de initiativtagande och aktiva förövarna. 
3. Assistenterna: de som efter mobbning initierats börjar delta i mobbningen. 
4. Understödjarna: de som ger positivt stöd till mobbaren/-na genom att 

exempelvis skratta eller att vara åskådare och publik.    
5. Passiva åskådare: de som håller sig undan från mobbningen och inte tar 

ställning för något parti, men som genom sin tystnad ger samtycke till att 
mobbningen fortsätter.  

6. Försvararna: de som försöker hjälpa till och stödja offret/offren, som tar 
hens/deras parti och försöker få de andra att sluta mobba.  
 

Skillnader har setts mellan killar och tjejer gällande deltagarroller, där flickor är 
mer benägna att ingripa om de ser mobbning pågå och ta roller som försvarare 
(Parris et al., 2020; O’Connell et al., 1999; Thornberg & Jungert, 2014). Pojkar 
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tar oftare rollen som mobbare, assistent och understödjare vid mobbning 
(Salmivalli et al., 1996; Thornberg & Jungert, 2014). 

Mobbningens negativa konsekvenser kan även drabba andra deltagarroller 
än mobbare och offer. Forskare har exempelvis funnit att elever som 
återkommande har varit vittne till mobbning har ökad risk att utveckla psykisk 
ohälsa, som depressiva symtom, ångest, fientlighet och somatiska besvär (Rivers 
et al., 2011). Detta jämfört med elever som inte varit vittne till mobbning. Vidare 
är rollen understödjare kopplad till en ökad risk att utveckla problem i form av 
aggression och internaliserade problem samt att rollen är negativt korrelerad med 
akademisk framgång och framtida optimism (Evans et al., 2019). Rollen som 
försvarare, som uppvisar prosociala beteenden och ingriper för att hjälpa den 
utsatta, har istället visat sig vara positivt relaterat till akademisk framgång, högt 
självförtroende och hög framtida optimism (Evans et al., 2019).  

Det är dock relativt sällan som åskådare till mobbning ingriper och 
försvarar den som blir utsatt (Craig & Pepler, 1997; Craig et al., 2000; Hawkins 
et al., 2001). I tidigare studier har elever i intervjuer berättat att de är mindre 
villiga att hjälpa ett offer om: 1) de inte uppfattar att offret far illa; 2) mobbningen 
sker ofta och ses som en vanlig händelse; 3) de är rädda att själva bli mobbade om 
de skulle ingripa; 4) de tycker att det är spännande eller roligt att titta på; 5) de 
inte är vän med eller inte gillar offret; 6) de är vän med mobbaren/mobbarna; 7) 
de känner att de har lägre status än den som mobbar; 8) de tror på det som 
mobbaren/mobbarna säger och gör; 9) de tror att det är offrets fel att hen blir 
mobbad; 10) de inte känner att det är deras ansvar att ingripa; och/eller 11) de 
misstror sin egen förmåga att ingripa och hjälpa offret (Forsberg et al., 2014; 
Forsberg et al., 2018; Thornberg et al., 2018). 

Deltagarroller har också stor betydelse för mobbningsprevalensen i 
skolklasser (Salmivalli et al., 2011). I finska studier har forskare funnit att om fler 
barn försvarade offret skedde färre fall av mobbning men om fler åskådare tog 
roller som assistent eller understödjare var mobbningsprevalensen högre i klassen 
(Kärnä et al., 2010; Salmivalli et al., 2011). Mobbning har allvarliga kortsiktiga 
och långsiktiga konsekvenser för alla inblandade och därav är det viktigt att få en 
bättre förståelse för varför det sker och vad som få vissa att ingripa, andra att vara 
passiva åskådare och några att understödja, driva på eller starta mobbningen 
(Salmivalli et al., 2011).  
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Uppsatsens disposition 
Med utgångspunkt från de olika deltagarrollerna i mobbning och den forskning 
som presenterats i introduktionen kommer denna uppsats som har en kvalitativ 
ansats undersöka gymnasieungdomars resonemang kring deltaganderoller vid 
mobbning. Först ges en teoretisk bakgrund till uppsatsen där det 
barndomssociologiska perspektivet beskrivs och därefter presenteras teori och 
forskning kring distinktionen moral och konvention, den socialkognitiva teorin 
om moralisk agens och moraliskt disengagemang och slutligen forskning om 
könsskillnader vid mobbning. Efter att teoretisk bakgrund och tidigare forskning 
beskrivits presenteras uppsatsens syfte och frågeställningar. Vidare beskrivs 
sedan uppsatsens metod och deltagare, material och procedur gås igenom. Sist i 
metodavsnittet följer etiska överväganden. Sedan följer avsnitten resultat och 
diskussion, där resultatet presenteras och sedan diskuteras. I diskussionen 
kommer även slutsatser och studiens begränsningar gås igenom. Referenser och 
bilagor till studien och uppsatsen presenteras sist i uppsatsen.  

   
Teoretisk bakgrund och tidigare forskning 

Moral och konvention  
Eftersom mobbning refererar till beteenden som avser att göra någon som 

är i ett maktunderläge illa – ett systematiskt maktövergrepp som upprepar sig över 
tid mot en svagare part – och har skadliga konsekvenser är mobbning i allra högsta 
grad en moralisk fråga (Thornberg, 2010a; Thornberg et al., 2016; Thornberg, 
Pozzoli et al., 2017). Människan skapade tidigt koncepten “god” och “ond” och 
för att kunna avgöra vad som är gott och ont skapades även ett mer abstrakt 
koncept, resonemang, föreställningar och teorier kring begreppet moral (Kagan, 
2008). Begreppet moral syftar till vad som är bra eller dåligt, gott eller ont, rätt 
eller fel och kan innefatta handling, intention, omdöme, känslor, samt 
konsekvenser för andra och sig själv (Turiel, 2015). Det finns idag många olika 
perspektiv på moral och filosofer har i evigheter diskuterat om vilket perspektiv 
som är det rätta (Turiel, 2015). Människan har ett behov av att se sig själv som en 
god varelse och denna motivering driver människor och ger dem tillfredsställelse 
när de uppnår bilden av sig själva som goda (Kagan, 2008). 

Människan utvecklar sin moral och sina färdigheter att resonera moraliskt 
i samband med att hen som barn interagerar med andra, lär sig fler färdigheter och 
utvecklas kognitivt (Killen & Smetana, 2015). Från spädbarnsåren är barnets 
handlingar mer reaktioner på den respons barnet får från sin omgivning (Killen & 
Smetana, 2015). I och med barns kognitiva utveckling och deras ökade förståelse 
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av andras mentala tillstånd sker även en sofistikering av deras moraliska 
reflektioner (Kagan, 2008). Runt åldrarna fem till sju år sker exempelvis stora 
steg i barns moraliska reflektioner där fler aspekter vid moraliska dilemman 
inkluderas. Dessa kan vara förmildrande omständigheter samt förståelse kring 
andras intentioner, känslor och önskningar som motivation bakom deras 
handlingar. När barn blir äldre behöver de i lägre utsträckning använda sig av yttre 
responser, som exempelvis föräldrars tillrättavisningar och omgivningens 
reaktioner, på beteendet för att avgöra vad som är rätt eller fel (Kagan, 2008). 
Tankar om rätt och fel internaliseras och felaktiga beteenden självsaktioneras 
istället med känslor av skuld och skam hos barnet (Bandura, 1990; Kagan, 2008). 
När barn blir äldre börjar de även inkludera olika kontextuella faktorer i sina 
moraliska resonemang som sociala konventioner, gruppidentitet och 
grupptillhörighet (Killen & Smetana, 2015). Moraliska beslut blir svårare ju äldre 
personen blir då flera alternativa handlingar blir möjliga och moraliska handlingar 
måste ställas mot handlingar som kan ge mer personlig vinning men är mindre 
moraliska. Uppväxten och socialisationsprocessen påverkar huruvida barnet 
applicerar de inlärda moraliska principerna eller inte i olika situationer (Killen & 
Smetana, 2015).  

En framträdande teori om barn och ungas moralutveckling inom 
moralpsykologin är domänteorin som gör en distinktion mellan moral och sociala 
konventioner (Nucci & Powers, 2014). Konventioner är kontextuella och 
situationella. Barns och ungas föreställningar om dem struktureras kring 
underliggande sociala normer som i sin tur reglerar sociala interaktioner och 
social organisering genom exempelvis regler (Kagan, 2008; Nucci & Powers, 
2014; Smetana, 2006). Sociala konventioner hjälper alltså till för att skapa 
smidiga och strukturerade sociala interaktioner i olika aktiviteter, situationer och 
kontext (Smetana, 2006). Exempel på konventioner är att ta av sig skor inomhus 
eller att äta med kniv och gaffel (Kagan, 2008). Att ha på sig skorna inomhus är 
emellertid inte fel i USA och det finns mat som får ätas med fingrarna, som tacos. 
Sociala konventioner kan tyckas godtyckliga och övertramp av dessa skapar inga 
allvarliga negativa effekter för andra (Nucci, 2001). Moralitet är istället konstanta 
oavsett kontext och som skapar starka känslor av skuld och skam vid övertramp. 
Moral rör större koncept som rättvisa, mänskliga rättigheter och mänskligt 
välmående (Nucci, 2001). Exempel på moraliska övertramp är att skada någon 
med vilja, att stjäla eller att förråda en nära vän (Kagan, 2008). Moraliska 
standards är föreställningar och värderingar som är strukturerade kring hur det 
individens handlingar påverkar välmåendet hos människor i deras omgivning 
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(Nucci, 2001). Forskning har visat att barn tidigt, redan i förskoleålder gör en 
distinktion mellan moralitet och sociala konventioner och bedömer moraliska 
överträdelser som mer fel och allvarliga än konventionella överträdelser, fel 
oavsett om det finns regler om dem och gör dessa bedömningar genom att hänvisa 
till de skadliga konsekvenser som moraliska överträdelser får för andra (för en 
forskningsöversikt, se Nucci, 2001) 

Vad som är konvention respektive moraliskt bindande kan dock ändras över 
tid (Kagan, 2008) och överlapp mellan dessa domäner förekommer (Nucci, 2001). 
En konvention kan bli moraliskt bindande och vice versa. Exempel på detta är 
rasism, där undvikande av vissa rasistiska begrepp var valfritt förr, men idag är 
det moraliskt fel att yttra dessa ord på den nivå att enbart första bokstaven i ett 
ord används (Kagan, 2008).  

En studie av Thornberg (2010a) har visat att barn bedömer övertramp mot 
olika regler olika allvarligt. I studien reflekterade barnen kring övertramp mot 
moral (som i studien benämndes som relationella regler), mot regler kring 
struktur vid aktiviteter i skolan eller kring struktur och underhåll av den fysiska 
miljön, mot regler som avser skydda hälsan och säkerheten hos den enskilda 
eleven och mot regler kring etikett. Barnen i studien ansåg att övertramp mot 
relationella regler (dvs. moralitet) var värre än övertramp mot någon av de andra 
reglerna. Regler mot etikett uppfattade barnen exempelvis vara godtyckliga 
medan de övertramp mot relationella regler uppfattades fel på grund av den skada 
överträdelsen orsakar den som utsätts (Thornberg, 2010a). Barn har i en studie av 
Thornberg och kollegor (2016) reflekterat kring mobbning som fel oavsett kontext 
och oavsett om det finns regler för det eller inte. Barn ser på mobbning som mer 
fel än konventionella överträdelser (Thornberg et al., 2016; Thornberg, Pozzoli et 
al., 2017) och använder sig frekvent av moraliska resonemang kring mobbning, 
vilket sällan är fallet vid resonemang kring konventionella övertramp (Thornberg, 
Pozzoli et al., 2017). Med andra ord, redan under mellanstadieåldern ger barn 
tydligt uttryck för att de uppfattar mobbning som allvarligt fel och något som de 
starkt fördömer. Mot bakgrund av detta och att mobbning ändå sker bland både 
barn och ungdomar ville jag därför undersöka hur gymnasieelever resonerar kring 
hur det kan komma sig att mobbning förekommer och att elever kan få eller hamna 
i olika deltagarroller med tanke på att elever i grunden uppfattar mobbning som 
en allvarlig överträdelse. 
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Socialkognitiva teorin om moralisk agens 
Bandura (2016) menar att en teori om moral måste adressera de dualistiska 

aspekterna i moral – både på förvärvandet av (a) moraliska standards och 
moraliskt resonemang, som det vill säga moralens kognitiva dimensioner, och (b) 
de motiverande och självreglerande mekanismerna inom moral, vilket då 
översätter tanke till handlingar. Inkluderandet av denna process av tanke till 
handling riktar fokus på där moralisk agens utövas. Om gapet mellan tanke och 
handling ignoreras skapas en bild av att en moralisk värdering automatiskt innebär 
att individer agerar moraliskt. Inom socialkognitiv teori om moralisk agens är 
affektiva självsanktioner den främsta mekanismen som gör att människor lever i 
enlighet med sina moraliska övertygelser. För att kunna påverka sig själv måste 
individer reflektera kring sitt agerande och under vilka omständigheter beteendet 
skett. Självutvärderingen sker inte enbart utifrån utförande och sociala influenser 
utan självtillit, värderingar, attityder, situationella faktorer, emotioner och 
beteendets konsekvenser påverkar perceptionen och processen i 
självutvärderingen (Bandura, 2016). 

Enligt den socialkognitiva teorin om moralisk agens är moral och dess 
funktion är sammankopplat med en bredare teori om agens (Bandura, 2016). Vid 
utvecklingen av sin moral tillägnar sig individen normer och föreställningar 
gällande rätt och fel som fungerar som vägledare och avskräckare när individen 
ska fatta belut. Det innefattar inte bara att avstå från att agera omoraliskt utan även 
motivationen att agera moraliskt. Självreglering innebär att individen motiveras 
till att handla på sådant sätt som ger tillfredsställelse och en känsla av egenvärde. 
Hen avstår även från att göra omoraliska beteenden för att undvika påföljande 
självsanktioner av skuld och skam (Bandura, 1990, 1999a, 2016; Kagan, 2008). 
Moralisk agens utövas genom dessa självsanktioner vid omoraliskt beteende och 
de positiva känslor som återfinns när personen handlar i enlighet med sin 
moraliska övertygelse (Bandura, 2016). Utövande av moralisk agens kan vara 
antingen inhiberande eller proaktiv. Den inhiberande formen av moralisk agens 
utgörs av förmågan att avstå från att agera omoraliskt och den proaktiva formen 
manifesteras i medkänsla och empati för andras lidande som gör att individen vill 
agera för att underlätta detta lidande, ofta med en personlig kostnad (Bandura, 
2016). Moralisk agens innefattar förtänksamhet, reaktivitet och självreglering: 
Förtänksamhet  

Förtänksamhet motiverar och vägleder individer genom att de planerar, 
skapar och anammar mål, tar sig an utmaningar samt visualiserar troliga utfall av 
deras handlingar (Bandura, 2001, 2016). Framtiden är inget konkret som 
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människan kan reagera på, men genom kognitiv representation kan framtiden 
visualiseras och användas som vägledning och motivation för olika beteenden och 
ge syfte till handlingar. Bandura (2001, 2016) menar att när förtänksamhet 
används långsiktigt kan det skapa riktning, sammanhang och en mening till 
individens liv. Beteendets framtida utfall kan ha legala, sociala eller 
självutvärderande sanktioner som följd och individen väger dessa sanktioner mot 
vinster med beteendet (Bandura, 2016). Legala sanktioner avskräcker från 
felaktigt beteenden genom en rädsla för legala konsekvenser om individen 
upptäcks. De sociala sanktionerna avskräcker istället individer från felaktiga 
beteenden genom rädsla för social censur och andra aversiva sociala 
konsekvenser. Social censur innebär att samhället och omgivningen beskyller, 
kritiserar, uttrycker avsmak för eller fördömer en individs handlingar. 
Självreglerande sanktioner innefattar att individen straffar sig själv genom 
självcensur. Självcensur syftar till den skuld, skam eller fördömelse en individ 
medvetet tilldelar sig själv efter övertramp mot sina moraliska standards och 
värderingar. De legala och sociala sanktionerna är båda externa 
kontrollmekanismer och baseras på kontroll genom rädsla, medan den 
självreglerande sanktionen är internaliserad och här är det skam som är den 
kontrollerande faktorn. Självreglerande sanktioner kan sedan delas in i två 
kategorier: 1) avhållsamhet från beteenden som bryter mot individens värderingar 
trots att beteendet kanske inte upptäcks; och 2) skam, skuld, ånger, självkritik, 
och försök till försoning om individen agerat felaktigt. Om socialisation skett 
framgångsrikt ska självreglerande sanktioner kunna ersätta de externa sociala 
sanktionerna. Ett samhälle kan omöjligt enbart kontrolleras genom rädsla, då detta 
skulle kräva massiva sociala och legala kontrollsystem. Samhällen är i stort 
kontrollerade genom självsanktioner (Bandura, 2016). 
Reaktivitet 

Agens involverar inte enbart förmågan till riktad och medveten intention 
och planering utan även förmågan att utföra lämpliga handlingar samt förmågan 
att reglera utförandet av dessa (Bandura, 2001, 2016). I denna självreglerande 
process utvecklas standarder i utförande, bedömning av resultat mot denna 
standard, samt en respons i form av självsanktioner eller beröm av själv baserat 
på hur väl standarden uppnåtts (Bandura, 2001, 2016). 
Självreflektion  

Individer reflekterar över sin egen personliga effektivitet, rimligheten i sina 
tankar och beteenden, sina värderingar, samt meningen och moraliteten i sina mål 
och önskningar (Bandura, 2001, 2016). I en högre nivå av självreflektion 
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reflekterar individen över konflikter kring egna alternativa ageranden och 
motstridiga värderingar, väger alternativen mot varandra och väljer därefter ett 
alternativ över andra. Bandura (2016) menar att denna metakognitiva förmåga att 
reflektera kring sig själv och lämpligheten i sina egna tankar och beteenden är den 
mest distinkt mänskliga egenskapen rörande agens. Han menar även att det främst 
är vid självreflektion som människor konfronterar moraliska dilemman och där 
de kan distansera och frikänna sig från det omoraliska i egna tvivelaktiga 
beteenden. Därmed även undslippa självsanktioner (Bandura, 2016).  
Självtillit 

Funktionerna förtänksamhet, reaktivitet och självreflektion har sin kärna i 
tron på den egna förmåga (Bandura, 1999b, 2016). Denna inneboende tro på den 
egna förmågan kallas för självtillit och är grunden i människors drömmar, mål, 
motivation och prestation (Bandura, 1997).  Självtillit syftar till människors tilltro 
till sina förmågor inom olika områden och sin inneboende tro på hur de kan 
påverka skeenden genom deras handlingar. Om inte individer tror att de kan uppnå 
önskade resultat genom sina handlingar kommer de brista i sin motivation till att 
agera samt kommer ha låg tilltro till sin förmåga att klara av motgångar. Som kan 
antydas, påverkar självtillit vilka mål som sätts, vilka utmaningar som antas, 
drivet att uppnå mål, ansträngningen individer lägger ned i aktiviteter och projekt, 
samt uthålligheten vid motgångar. Självtillit påverkar även optimistiska eller 
pessimistiska inställningar till framtiden och resultat samt påverkar hur en individ 
tolkar och ser på möjligheter och hinder som uppstår. Individer med låg självtillit 
blir lätt övertygade om att deras handlingar är meningslösa och att de inte kan 
påverka något vid svårigheter och problem. De med hög självtillit ser istället 
hinder som överkomliga genom självreflektion och uthållighet och ger inte lika 
lätt upp (Bandura, 1997). En hög självtillit är emellertid inte lika med hög moral 
(Bandura, 2016). En individ med låg moral och hög självtillit kan åstadkomma 
mycket skada i sin jakt på att uppnå de egna målen och önskningarna. Självtillit 
ska inte likställas med självkänsla eller självförtroende (Bandura, 1997). 
Självkänsla rör mer hur individen ser på sig själv och sitt värde som individ. De 
är kopplat till vår upplevelse av att vara älskade, sedda, värdesatta och 
accepterade. Självförtroende är likt självtillit kopplat till hur vi tror att vi kan 
prestera, men där självförtroende är en mer övergripande tro på den egna 
förmågan är självtillit mer domänspecifik. Ett exempel är självtilliten till sin 
förmåga att vara en försvarare i en mobbningssituation (eng. “defender self-
efficacy”, Thornberg & Jungert, 2013; Thornberg et al., 2017). Har individen hög 
självtillit som försvarare är det högre sannolikhet att hen ingriper (Barchia & 
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Bussey, 2011; Pronk et al., 2013; Pöyhönen et al., 2012; Thornberg & Jungert, 
2013; Thornberg, Wänström et al., 2017) 

  
Moraliskt disengagemang 

“Du skall icke dräpa” (Bibelkommissionen, 1999) står i Bibeln, är inskrivet 
i svensk lag (Lag 2019:805) och anses universellt som fel (United Nations General 
Assembly, 1948). Ändå startas det krig. Ändå förekom det 108 konstaterade fall 
av dödligt våld i Sverige 2018 (Brå, 2019). De flesta barn anser att mobbning är 
fel (Thornberg, 2010a; Thornberg et al., 2016), ändå ökar fallen av mobbning i 
skolorna (Folkhälsomyndigheten, 2018).  

Moral är inte bara hur en person gör för att vara moralisk och “god”; ett 
psykologiskt perspektiv på moral inkluderar även frågor kring hur en person kan 
agera omoraliskt, fortfarande känna självrespekt och att hen är en god människa 
(Bandura, 2016). Moraliskt tänkande är lättare att förklara än moraliskt agerande, 
speciellt när personens agerande går emot den egna moraliska standarden. 
Människor kan ofta känna en press att utföra skadliga handlingar som gagnar dem, 
men som samtidigt går emot deras moraliska principer. För att kunna göra dessa 
handlingar och samtidigt behålla sin självrespekt måste individen koppla bort 
moralen från sina handlingar. Genom detta kan individen även lyckas undvika 
moraliska självsanktioner och behålla sin moraliska integritet (Bandura, 2016).   

Utifrån den socialkognitiva teorin om moralisk agens menar Bandura 
(1990, 1999a, 2016) att motsättningen mellan individens moraliska normer och 
övertygelser å ena sidan och hens misslyckande med att handla moraliskt i enligt 
med sina normer och övertygelser å andra sidan bland annat förklaras med 
moraliskt disengagemang. Detta begrepp refererar till socialkognitiva processer 
genom vilken självregleringen luckras upp och moraliska självsanktioner uteblir, 
vilket gör att individen kan bete sig kränkande eller inhumant utan att känsla skuld 
eller ånger. Moraliskt disengagemang kan uppstå genom att en eller flera av 
sammanlagt åtta olika mekanismer aktiveras. Den första av mekanismerna är 
moraliskt rättfärdigande, där det omoraliska agerandet uppfattas som berättigat 
och till och med önskvärt genom att hänvisa till goda mål, syften eller intentioner 
(Bandura, 1990, 1999a, 2016). Exempel på detta var när USA startade krig mot 
terrorismen. Att “utrota terrorismen” är ett rättfärdigande argument för de 
omoraliska handlingar som sedan utfärdades i krigets namn (Bandura, 1990). 
Förskönande omskrivningar innebär att benämna en negativ handling för något 
som låter bättre, vilket i sin tur skapar en upplevelse av att handlingen är mer 
acceptabel och därmed minska och lindra allvaret i den. Exempel på detta skulle 
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kunna vara att individer som mobbar en person inte benämner det de gör som 
“mobbning” utan som att de bara “skojar” eller “retas lite”.  Fördelaktig 
jämförelse innebär att den egna omoraliska handlingen kontrasteras med en 
mycket värre handling vilket gör att den verkar mer acceptabel. Exempel på detta 
är användandet av kärnvapen mot Japan i slutet av Andra världskriget, där 
alternativet till att inte släppa bomberna var mer krig som skulle innebära ännu 
fler förluster av liv. Ansvarsförskjutning syftar till att personen menar eller 
upplever att de själva inte har något personligt ansvar för ett beteendes 
konsekvenser. Detta med hänvisning till att de enbart följer order, påbud, direktiv 
eller normer (Bandura, 1990, 1999a, 2016). Milgrams (1963) lydnadsexperiment 
som visade på att individer kan motivera omoraliska handlingar genom att de 
följde order av en auktoritetsperson (de agerade i tron om att de utsatte en annan 
för kraftiga elstötar efter uppmaningar från forskaren) är exempel på detta. 
Ansvarsdiffusion är likt ansvarsförskjutning men innebär att delaktigheten i eller 
närvaron av en grupp skymmer individens personliga ansvar och att personen spär 
ut ansvaret på gruppen (Bandura, 1990, 1999a, 2016). Förvrängning av 
konsekvenser innebär att beteendets negativa och/eller skadliga konsekvenser 
minimeras, ignoreras eller förvrängs. Vid dehumanisering ignoreras eller erkänns 
inte en persons mänskliga kvaliteter och rättigheter utan hen betraktas istället som 
lägre stående och mindre värd. Att skylla på offret är just det som det låter som. 
Offret menas vara orsaken till sitt eget lidande (Bandura, 1990, 1999a, 2016). 
Exempel på detta kan ses om en kvinna våldtagits eller sexuellt trakasserats, där 
många kvinnor vid förhör eller rättegång får frågor om vad de hade på sig vid 
tillfället, om de hade druckit alkohol, varför de gick hem själva, och dylikt 
(Bandura, 1990). När offer övertygande anklagas för att vara orsaken till sitt eget 
lidande kan de till sist själva börja tro på det (Bandura, 2016). När åskådare tolkar 
offret som ansvarig för sitt eget lidande kan åskådare ytterligare börja förringa 
och kränka dem (Lerner & Miller, 1978). Det förakt och den ilska som sedan 
riktas mot offrets ansedda skyldighet kan ge moraliskt rättfärdigande för vidare 
felbehandling av offret (Bandura, 2016).  

Detta moraliska disengagemang gör emellertid inte omedelbart en god 
person till grym (Bandura, 1999a). Förändringen sker långsamt och sker genom 
en gradvis deaktivering av självsanktioner. Till en början begås mildare 
omoraliska handlingar som individen kan stå ut med under mildare obehag. När 
dessa mildare omoraliska handlingar blivit normaliserade ökar allvaret och 
aggressionen i handlingarna till den grad att handlingar som tidigare var otänkbara 
att utföra kan göras utan starka obehag och utan självsanktioner (Bandura, 1999a). 
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Individer som har hög grad av moraliskt disengagemang har inte lika mycket 
känslor av skuld och skam inför omoraliskt agerande samt fastnar lättare på tankar 
kring missnöje och hämnd. Detta leder i sin tur till att individen får närmare till 
aggression och antisociala beteenden (Bandura et al., 1996). Låg social självtillit, 
alltså tilltro till sin förmåga att stå emot grupptryck, tillsammans med högre grad 
av moraliskt disengagemang leder till ökade antisociala beteenden.  

Precis som moralens utveckling har upptäckts tidig hos barn går även 
moraliskt disengagemang att finna i barns tidiga år (Bandura et al., 1996). Graden 
av moraliskt engagemang hos pojkar och flickor i småbarnsåren är lika, men 
utvecklas sedan snabbt en skillnad där pojkar i högre grad använder moraliskt 
disengagemang än flickor (Bandura et al., 1996; Wang, et al., 2017).  Pojkar 
använder även oftare mekanismerna moraliskt rättfärdigande, förskönande 
omskrivningar, ansvarsförskjutning, förvrängning av konsekvenser och 
attribuering på offret än flickor (Thornberg & Jungert, 2014). För både pojkar och 
flickor är högre nivåer av moraliskt disengagemang kopplat till en större villighet 
att assistera eller understödja mobbare vid mobbning. Lägre nivåer av moraliskt 
disengagemang var associerat med rollerna försvarare och passiv åskådare hos 
pojkar, men denna association kunde inte finnas hos flickor (Thornberg & 
Jungert, 2013). 
Moraliskt disengagemang och mobbning 

Tidigare studier har visat att moraliskt disengagemang är signifikant 
positivt associerat med att mobba andra (Gini et al., 2014; Killer et al., 2019) och 
att ta mobbares parti, dvs. som assistent eller understödjare, (Bjärehed et al., 2019; 
Gini, 2006; Pozzoli et al., 2012; Sjögren et al., 2020) samt att det är negativt 
associerat med rollen försvarare (Mazzone et al., 2016; Oberman, 2011; Pozzoli 
et al., 2016; Thornberg & Jungert, 2013; Thornberg, Wänström et al., 2017). Barn 
och unga som använder sig av moraliskt disengagemang uppvisar mer aggressivt 
beteende (Barchia & Bussey, 2011; Gini et al., 2011; Hyde et al., 2010). Högre 
grad av moraliskt disengagemang är även associerat med färre skuldkänslor vid 
omoraliska ageranden och färre prosociala beteenden (Bandura et al., 1996). 
Mobbning av en person kan lättare accepteras av omgivningen när 
dehumanisering och att skylla på offret används av de som mobbar och breder ut 
sig som en delad föreställning även hos av åskådarna (Thornberg, 2015). 
Longitudinella studier har även visat att moraliskt disengagemang är en prediktor 
för fortsatt mobbning (Thornberg et al., 2019; Wang et al., 2017).   

Det är många faktorer som samspelar med moraliskt disengagemang och 
åskådarbeteenden vid mobbning. Moralisk stress, alltså obehag om omoraliskt 
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beteende begås, är även en viktig faktor i åskådarbeteenden hos unga (Gini et al., 
2020). I en studie av Gini och kollegor (2020) kände individer som uppvisade 
höga nivåer av moraliskt disengagemang överlag mindre moralisk stress och 
upplevde även mindre moralisk stress när de inte ingrep vid mobbning. Högre 
nivåer av moralisk stress innebar istället en större sannolikhet för 
försvararbeteenden och lägre grad av passiva åskådarbeteenden vid 
mobbningssituationer (Gini et al., 2020).  

Moralisk sensitivitet är en annan viktig faktor (Thornberg & Jungert, 2013). 
Moralisk sensitivitet syftar till en individs förmåga att upptäcka moraliska 
problem i komplexa situationer samt inkluderar många aspekter vid 
mentalisering, som exempelvis perspektivtagande, förståelse kring de egna 
handlingarnas konsekvenser för andras välmående och känslor, och förmåga att 
känna empati. Barn och ungdomar som har en lägre nivå av grundläggande 
moralisk sensitivitet använder sig i högre grad av moraliskt disengagemang 
jämfört med de som har högre grundläggande moralisk sensitivitet. Högre nivåer 
av grundläggande moralisk sensitivitet är kopplat till en lägre benägenhet att som 
vittne till mobbning ta mobbarens parti. Tjejer har överlag en högre grad av 
grundläggande moralisk sensitivitet och uppvisar överlag även mindre moraliskt 
disengagemang jämfört med pojkar (Thornberg & Jungert, 2013). Thornberg och 
Jungert (2013) argumenterar för att om en individ har hög grad av grundläggande 
moralisk sensitivitet blir det svårare för individen att kognitivt rekonstruera det 
faktiska omoraliska beteendet som pågår. Låga nivåer av grundläggande moralisk 
sensitivitet medierat av moraliskt disengagemang kan förklara en större 
benägenhet att ta mobbarens parti som assistent eller understödjare. Försvarande 
beteenden kan emellertid inte enbart kopplas till höga nivåer av grundläggande 
moralisk sensitivitet och låga nivåer av moraliskt disengagemang. Här måste även 
självtillit hos den som ska ingripa inkluderas. Om individen anser att hen vet hur 
hen ska ingripa och tror att detta ingripande kommer göra skillnad är det större 
chans att personen ingriper och inte blir en passiv åskådare. En individ kan alltså 
se mobbning pågå, förstå och känna att det är fel, men om hen inte tror att hen kan 
hjälpa kan hen inhiberas till att ingripa (Thornberg & Jungert, 2013). En annan 
studie av Thornberg, Wänström och kollegor (2017) har visat att högre självtillit 
hos de som identifierade sig som försvarare var associerat mer fler ingripanden 
vid mobbning och färre tillfällen av passivt åskådande.  

Högre nivåer av moraliskt disengagemang är även kopplat till lägre empati 
hos elever (Haddock & Jimerson, 2017). Affektiv empati, alltså att kunna dela 
någon annans känslor i olika situationer, har även visats påverka om individer 
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ingriper eller inte (Menolescino & Jenkins, 2018). Detta främst för pojkar, där 
pojkar med högre grad affektiv empati i större utsträckning försvarar ett offer, 
medan flickor är lika troliga att ingripa och försvara oavsett nivå på affektiv 
empati. Menolescino och Jenkins (2018) resonerar att detta kan vara för att ökad 
nivå av affektiv empati gör att individerna känner mer med offret och därmed 
känner ett större personligt ansvar för situationen som pågår och därmed höjer 
motivationen att ingripa. Personligt ansvar för en situation och risken för att 
utsättas själv vid ingripande är något som tidigare lyfts som påverkan på om 
individer ingriper eller inte (Forsberg et al., 2014; Forsberg et al., 2018; 
Thornberg et al., 2018). En känsla av lågt personligt ansvar är en mekanism vid 
moraliskt disengagemang, där individer som bortförklarar sitt personliga ansvar 
lättare kan ignorera det omoraliska i situationen (Bandura, 1990).  

Skolklimat och klassrumsklimat har tidigare visats vara en riskfaktor för 
mobbning (Azeredo et al., 2015; Menesini et al., 2015). En longitudinell studie av 
Teng och kollegor (2020) har visat att elever med högre moraliskt disengagemang 
och en mer negativ uppfattning av skolklimatet deltog mer i mobbning än de som 
hade lägre moraliskt disengagemang och en mer positiv bild av skolklimatet. 
Elever som istället hade en mer positiv bild av skolklimatet hade en låg eller till 
och med icke-signifikant association mellan moraliskt disengagemang och 
fortsatt mobbning. Ett positivt skolklimat skyddade alltså mot korrelationen 
mellan moraliskt disengagemang och fortsatt mobbning (Teng et al., 2020). Detta 
kan hänga ihop med uppfattat kollektivt moraliskt disengagemang, vilket syftar 
till individens tro om de andras nivå av moraliskt disengagemang. Uppfattat 
kollektivt moraliskt disengagemang har visats moderera länken mellan 
individuellt moraliskt disengagemang och aggression (Gini et al., 2015). 
Aggressiva beteenden var mer vanligt bland elever som själva hade en hög grad 
av moraliskt disengagemang och som trodde att moraliskt disengagemang var 
vanligt bland de andra. Skolklimat inkluderar normer, värderingar och den grad 
av stöd och den säkerhet som individer känner socialt, känslomässigt och fysiskt 
(Folkhälsomyndigheten, 2018). Om elever då exempelvis upplever att andra inte 
kommer att ingripa eller att andra accepterar deras aggression och mobbning är 
det rimligt att riskerna är större för att detta beteende kommer att fortsätta.  

Sammantaget antyder dessa tidigare studier förekomsten av olika aspekter 
av moraliskt disengagemang bland elever, och motiverar fortsatt forskning i syfte 
att studera hur elever själva talar kring moraliskt disengagemang i relation till 
kränkningar och mobbning. De flesta studier som tidigare gjort i kopplingen 
mellan mobbning och moraliskt disengagemang är främst kvantitativa och samt 
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riktas ofta mot grundskoleelever. En systematisk studie om hur svenska 
gymnasieelever rationaliserar, neutraliserar och rättfärdigar sådana sociala 
handlingar och skeenden saknas fortfarande. På grund av tidigare könsskillnader 
som upptäckts vid mobbning kan det även vara intressant att undersöka om det 
gymnasieungdomarna rationaliserar, neutraliserar och rättfärdigar de olika 
deltagarrollerna utifrån om det är en tjejgrupp eller en killgrupp som 
mobbningssituationer handlar om.  
 
Barndomssociologi 

Ett sätt att försöka närma sig elevers perspektiv på och resonemang kring 
varför elever tar eller hamnar i olika deltagarroller i mobbningssituationer kan 
vara att utgå från teorier som intresserar sig för barns och ungdomars sociala värld 
och för hur de tillsammans i samspel med varandra försöker skapa sig en 
förståelse för sin sociala vardag och för olika sociala företeelser och händelser. 
Socialkonstruktivistiska teorier menar att istället för att se barndom som ett 
naturligt biologiskt fenomen, bör den betraktas som ett resultat av historia, 
samhälle och kulturer (Christensen & Prout, 2005). “Barndomen” har varat olika 
länge, betytt olika saker och innefattat olika förväntningar över olika kulturer, 
samhällen, och historiska kontexter. Definitionen av vad ett barn är kan inte 
skiljas från definitionen “vuxen”. Relationen dem emellan bygger på deras 
olikheter och definieras av processen av hur ett barn blir vuxen genom 
socialisation. De traditionella rollerna “barn” och “vuxen” och relationen dem 
emellan presenteras ofta i konflikter gällande makt, kontroll, ansvar och 
kompetens. Socialisation som begrepp kan kritiseras då vissa menar att det finns 
en tanke om att barn måste “bli sociala” varelser och det finns därmed även en 
outtalad tanke om att de inte är detta innan socialisationsprocessen är klar. I denna 
process blir barn passiva representanter för en framtida social varelse. Detta 
medan vuxna är de aktiva och drivande agenterna i världen. Barndomssociologin 
antar istället att barn är aktiva, innovativa och kreativa aktörer i sin 
socialisationsprocess och inte enbart passiva mottagare av den (Christensen & 
Prout, 2005).  

Det är viktigt att erkänna att barn, som vuxna, lever i ett pluralistiskt 
samhälle och konfronteras därmed med flera olika konkurrerande, 
komplimenterande och avvikande värderingar och perspektiv från media, vänner, 
föräldrar och andra i samhället (Christensen & Prout, 2005). På grund av alla 
dessa olika influenser är det svårt för lärare, föräldrar och andra att kunna 
kontrollera och styra den socialisationsprocess som sker. Det är därför angeläget 



23 

 

att förstå hur barn skapar sammanhang och förståelse för den värld de lever i. 
Barndomssociologin menar att det är betydelsefullt att beakta barns interrelationer 
och interaktioner med andra för att kunna förstå både hur vuxna och andra barn 
påverkar barnets socialisationsprocess samt hur de påverkas av den. Genom detta 
perspektiv blir barn mer aktiva i sitt eget formande (Christensen & Prout, 2005).  
Barns perspektiv på mobbning 

När vi ser på fenomen, som mobbning, från vuxnas perspektiv och inte 
inkluderar barnen kan vi missa information och perspektiv på vad som sker. Ett 
exempel på skillnaden mellan vuxnas och barns upplevelse är att de flesta lärare 
menar att de alltid ingriper om de ser att mobbning sker, medan elever upplevde 
att de vuxna ingriper enbart ett fåtal gånger som mobbning sker (Craig & Pepler, 
1997). Detta skulle kunna bero på att barns och vuxnas olika sätt att definiera 
mobbning, men också att vuxna inte har samma inblick i och tillträde till barnens 
sociala värld som barnen själv har. En studie med västerländska ungdomar i 
åldrarna 12–19 år visade att även de har en annan definition av mobbning än den 
som används i forskning och bland vuxna (Byrne et al., 2015). I sina spontana 
svar använde ungdomarna inte begrepp som maktobalans och upprepade gånger 
när de beskrev mobbning, vilket är definitionskriterier som används vid forskning 
och av vuxna. Ungdomarna använder istället teman som elakt, känslor och typer 
av mobbning när de ska beskriva mobbning (Byrne et al., 2015). Varför är detta 
viktigt? Om vi har olika perspektiv på vad mobbning är kommer det troligen att 
påverka vad vi ser som mobbning, när vi ingriper och hur interventioner ser ut. 
Det är viktigt att vuxna är medvetna om barns definitioner, förståelser och 
upplevelser för att veta hur interventioner ska presenteras och utformas.    

I en studie av Thornberg (2010b) intervjuades 56 elever om varför 
mobbning sker och från dessa urskildes sju olika uppfattade orsaker till mobbning 
bland eleverna: 1) mobbning som en reaktion på avvikande; 2) mobbning som 
social positionering; 3) mobbning på grund av en störd mobbare; 4) mobbning 
som hämnd; 5) mobbning som en roande lek; 6) mobbning på grund av social 
smitta; och 7) mobbning på grund av tanklöshet. Mobbning på grund av att offret 
var avvikande var den främsta orsaken som beskrevs följt av social positionering 
som näst vanligaste förklaringen till mobbning. Offrets avvikande som orsak 
inkluderade även att barn kunde bli mobbade för att de associeras med den 
avvikande samt att andra kunde börja mobba någon av rädsla för att bli associerad 
med denna avvikande person och därmed för att undvika att bli mobbade själva 
(Thornberg, 2010b). Studier med svenska tonåringar visar att de tenderar att 
attribuera orsaker för mobbning till offret eller mobbaren istället för till sociala 
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faktorer som grupptryck eller skolklimat (Thornberg & Knutsen, 2011; Thornberg 
et al., 2012). Flickor gav även mer förklaringar knutna till mobbaren som orsak 
till mobbning jämfört med pojkar, och mobbare var mer benägna att lägga orsaken 
till mobbning på offret jämfört med andra. Barn och ungas förklaring kring varför 
mobbning sker är viktig att lyssna till för att veta hur interventioner kan utformas. 
Sociala faktorer som skolklimat, åskådare och lärare har i studier visats påverka 
mobbnings frekvens (Azeredo et al., 2015; Salmivalli et al., 2011). Om barn och 
ungdomar inte reflekterar kring hur sociala faktorer kan påverka mobbnings 
prevalens, är det viktigt att uppmärksamma detta perspektiv i interventioner för 
att öka deras förståelse. Forskningen om mobbning har främst riktats mot barn 
och tonåringar i grundskoleålder och där främst lågstadie- och mellanstadieåldrar. 
Information och forskning rörande mobbning bland tonåringar i gymnasieålder är 
däremot bristfällig. Med bakgrund i detta är det viktigt att även lyssna till 
gymnasieungdomars åsikter och tankar kring mobbning och varför någon tar eller 
hamnar i olika deltagarroller vid mobbning.   
 

Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet med denna studie var att undersöka vilka rationaler 
gymnasieelever själva identifierar som möjliga att elever använder för att 
rättfärdiga de olika deltagarrollerna i mobbning. Grundat i uppsatsens syfte 
skapades följande frågeställningar:  

1. Vilka rationaliseringar, neutraliseringar och rättfärdiganden associerar 
elever med de olika deltagarrollerna i mobbning? 

2. Vilka likheter och skillnader förekommer i rationaliseringar, 
neutraliseringar och rättfärdiganden beroende på om de handlar om 
mobbning i en killgrupp respektive tjejgrupp? 
 

Metod  
Deltagare 

Sammanlagt deltog 23 gymnasieelever (8 flickor och 15 pojkar). 
Urvalskriteriet för deltagare var gymnasieelever i åldrarna 16 till 20 år och i 
studien hade deltagarna ett åldersspann på 16–19 år (M = 17.26, SD = 0.75). 
Deltagarna kom från fyra olika gymnasieskolor och sju olika 
universitetsförberedande programinriktningar (Handelsprogrammet, samhälle 
och beteende, samhälle samhälle, ekonomi, teknik, natur och estet). Deltagarna 
kom från Östergötland, Södermanland och Jönköping. Majoriteten kom från 
större tätorter i Sverige (16 deltagare) och några kom från mindre tätorter (7 
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deltagare). Elva av deltagarna bodde i villa på landet eller i villaområden, sju 
bodde i lägenhet och fem bodde i rad- eller kedjehus. 
Rekrytering 

För rekrytering till fokusgruppsintervjuerna användes strategiskt urval för 
få en deltagargrupp med en bred socioekonomisk representation för att därigenom 
öka variationsrikedom och bredden i data, vilket vidare möjliggör systematiskt 
jämförelse av data (Barbour, 2007; Hallberg, 2006; Hennink, 2014). Målet med 
rekryteringen var att få en heterogen grupp som reflekterar den mångfald som 
finns i den verkliga populationen. Outliers är här inget problem utan de kan med 
fördel användas i data för att lyfta alternativa åsikter (Barbour, 2007; Hennink, 
2014). 

Pandemin Covid-19 resulterade i att gymnasieskolor stängdes och utförde 
utbildning på distans när rekrytering av deltagare skulle göras. En gymnasieklass 
kontaktades via en mentor till klassen och informationen gavs på distans via zoom 
under en mentorstid. Eleverna fick samtyckesblankett mejlad till sig innan 
mentorstiden och fick sedan höra av sig till mig om intresse att delta fanns. På 
grund av att gymnasieskolorna genomförde distansundervisning skedde 
rekrytering främst i genom socialamedieplattformarna Facebook och Instagram. 
Kontaktuppgifter till potentiella deltagare erhölls antingen genom bekanta till 
gymnasieelever som uttryckt intresse för att delta i studien eller genom att 
eleverna tog första kontakt. Eleverna kontaktades via mail, per telefon, genom 
appen Messenger eller via Instagram och gavs information om studiens upplägg 
och fick därefter bestämma om de ville vara med. Eleverna tog sedan själv kontakt 
med vänner som också går på gymnasiet och informerade om studien. Dessa fick 
sedan besluta om de ville vara med i intervjuerna eller ej. Då samtliga eleverna 
var 16 år eller äldre gavs den skriftliga och muntliga informationen direkt till 
eleverna direkt (se Lag [2003:460] om etikprövning av forskning som avser 
människor 16–18). Aktivt samtycke erhölls efter eleverna aktivt tagit ställning till 
medverkan i studien efter muntlig och skriftlig information och efter de skrivit 
under en samtyckesblankett vid mötet för intervjuerna.  

 
Material 
Vinjetter 

Intervjuerna utgick från två olika vinjetter som illustrerade ett fiktivt 
mobbningsfall där den ena handlar om pojkar och den andra om flickor i en 
mobbningssituation (se Bilaga 2 och 3). De två vinjetterna är identiska till skillnad 
från kön. Individerna i bilden är märkta med bokstäverna A till F och de 
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representerar olika deltagarroller som kan tas vid fall av mobbning. Vinjetterna 
utgår från att alla inblandade egentligen tycker att mobbning är fel och därefter 
ställs frågor gällande varje person, A till F, om hur de resonerar. Inför intervjuerna 
visades enbart bilderna på mobbningssituationen och de tillhörande frågorna hade 
memorerades av mig som intervjuare.  
Intervjuguide  

Intervjuguiden består av att jag först berättade att mobbning ökat i skolorna 
i Sverige och därefter följde en kort presentation av mobbning som begrepp (se 
Bilaga 1). Därefter berättade jag att jag hört att de flesta anser att mobbning är fel 
och berättar då att jag var intresserade av elevernas resonemang kring varför 
mobbning finns bland ungdomar och att deras åsikter är intressanta då de är 
experter på detta område. 
 
Procedur 

Följande kvalitativa arbete genomfördes med konstruktivistiskt grundad 
teori som metodologisk ansats. Konstruktivistiskt grundad teori är särskilt lämplig 
för intervjudata om sociala och socialpsykologiska processer, som exempelvis 
mobbning (Charmaz, 2003; Charmaz et al., 2018; Thornberg, 2017; Thornberg & 
Charmaz, 2014) och som tillåter inkorporering och flexibelt användande av 
metoder från andra versioner av grundad teori (exempelvis Corbin & Strauss, 
2015). Det finns olika typer av grundad teori och skälet till att konstruktivistiskt 
grundad teori har valts är på grund av intresse att undersöka och se sociala och 
psykosociala processerna som sker vid mobbning. Konstruktivistiskt grundad 
teori tar hänsyn till hur jag som moderator och eleverna i intervjun tillsammans 
samkonstruerar ett narrativ kring mobbning (Thornberg & Charmaz, 2014). Enligt 
konstruktivistiskt grundad teori upptäcks varken data eller teorier. Istället antas 
jag som intervjuare och deltagarna samkonstruera data. Intervjuarens och 
deltagarnas bakgrund och tidigare erfarenheter antas även påverka detta 
samkonstruerande och därmed den data som genereras (Thornberg & Charmaz, 
2014). Fokusgruppsintervjuer användes för insamling av data och även denna är 
passande för konstruktivistiskt grundad teori då målet med fokusgrupperna inte 
är att undersöka en individs perspektiv och verklighet, utan att undersöka hur 
människor tillsammans genererar data (Barboour, 2007; Hennink, 2014). 
Fokusgruppsintervjuer kan ibland överraska då deltagarna kan föra resonemang 
som inte är förväntade och därigenom bidra till att antingen belysa nya aspekter i 
en teori eller bidra till ett helt nytt teoretiskt ramverk (Barbour, 2007). Detta är ett 
vidare skäl till att grundad teori passar bra som metodologisk ansats, då analysen 
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av data gärna får generera nya teorier eller begrepp, ifrågasätta befintliga teorier 
eller utvidga dem (Charmaz, 2014). 
Datainsamling 

Studien gjordes med fem fokusgruppsintervjuer med mellan tre till sju 
deltagare i varje grupp in vivo. Inför rekrytering till fokusgrupperna ville jag 
skapa grupper utgjorda av naturliga kompisgrupper för deltagarna. Detta ger en 
större ekologisk validitet till studien då ungdomarna för samtal i sin naturliga 
kontext i jämförelse med individuella intervjuer (Albrecht et al., 1993). Till 
skillnad från individuella intervjuer har eleverna i fokusgrupperna större 
möjlighet att använda sig av sitt eget språk och sitt eget sätt att resonera, diskutera, 
komma med frågor, driva fram samtalet och själva initiera ämnen (Barbour, 2007; 
Hennink, 2014). I en grupp där eleverna känner de andra deltagarna kan de få ett 
känslomässigt stöd och kan då mer tryggt och naturligt engagera sig med de andra 
eleverna (Hennessy & Heary, 2005). Fokusgruppsintervjuer är även en passande 
datainsamlingsmetod för konstruktivistisk grundad teori då det kollektiva narrativ 
som samkonstrueras i fokusgruppsintervjuer kan skapa en ny nivå i data som just 
belyser större perspektiv och processer som överskrider det individuella 
(Hennink, 2014).  

Efter att grupperna hade skapats genomfördes fokusgruppsintervjuer på en 
avtalad tid utanför skoltid på avskilda och ostörda platser. Helst hade 
fokusgruppsintervjuerna gjorts i deras respektive gymnasieskola då den kontext 
som fokusgruppsintervjuerna utförs i skapar olika associationer som kan påverka 
vad som sägs (Barbour, 2007). Jag ville skapa associationer som var så nära deras 
naturliga kontext som möjligt och om de genomförts i elevernas naturliga kontext 
där de spenderar sina dagar samt där vinjetterna även utspelar sig (se Bilaga 2 och 
3) skulle den ekologiska validiteten stärkts (Albrecht et al., 1993). På grund av 
rådande omständigheter fick intervjuerna göras utanför gymnasieskolornas 
område. Att inte kunna skapa denna association till den naturliga kontexten kan 
sänka den ekologiska validiteten något. Platsen anpassades efter eleverna till plats 
där de kände sig bekväma och trygga, vilket är en av de viktigaste aspekterna för 
gruppintervjuer och speciellt de med unga (Hennink, 2014). Innan intervjuerna 
informerades eleverna att allt de säger kommer att vara konfidentiellt, alltså att 
informationen inte kommer föras vidare till någon annan, samt att deras namn 
kommer bytas ut i den text som sedan skrivs. Även detta för att skapa en känsla 
av trygghet och säkerhet i intervjusituationen (Hennessy & Heary, 2005; Hennink, 
2014).   
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Maktobalansen mellan mig och eleverna (Hill, 2005) togs i beaktning vid 
intervjuerna. Intervjuer en-till-en kan skapa en obekväm position för eleverna då 
det är ett känsligt ämne och genom att ha fokusgrupper jämnades denna 
maktobalans ut något eftersom eleverna hade vänner runt om sig. Den dubbla 
maktasymmetri som finns i skolorna, där elev både är underordnad i relation till 
vuxna samt i relation till lärare och annan skolpersonal (Mandell, 1991; Mayall, 
2008), blev mindre i detta fall då intervjuerna inte utfördes på gymnasieskolorna 
och därmed minskade eleverna associationer till skolan. Då mobbning är ett 
känsligt ämne samt för att minska risken att eleverna kände sig bedömda använde 
jag som intervjuare och moderator ett aktivt lyssnande och icke-dömande 
förhållningssätt (Andersson, 1998). Då eleverna i föreliggande studie är i äldre 
tonåren kan viljan att vara en ”duktig elev” och svara “rätt” på frågorna vara lägre 
jämfört med yngre skolelever men det var dock en faktor att vara medveten om. 
Eleverna behandlades, i enlighet med barndomssociologiska traditionen (Hill, 
2005; Mayall, 2008), som experter på perspektivet att vara elev i gymnasiet idag 
samt som kompetenta kommentatorer och huvudinformatörer om detta ämne. 
Genom detta förhållningssätt och genom uppmuntrande av elevernas kompetens 
och expertis på deras perspektiv kunde den dubbla maktasymmetrin minskas i 
datainsamlingen (Hill, 2005; Mandell, 1991; Mayall, 2008), även om den inte helt 
elimineras. Fokusgruppsintervjuer med kompisgrupper kunde vidare bidra till 
minskning av maktasymmetrin då detta gjorde det lättare för eleverna att mer 
tryggt uttrycka sina åsikter (Barbour, 2007; Hennessy & Heary, 2005) samt gjorde 
det mer möjligt för mig som moderator att ta ett steg tillbaka i diskussionerna och 
låta eleverna föra denna framåt och därav minska risken att eleverna kände sig 
ifrågasatta av en vuxen (Barbour, 2007; Hennessy & Heary, 2005). Rollen 
”minsta möjliga vuxen” innebär ett undvikande att ta på sig rollen som auktoritet 
och expert och istället ett förhållningssätt av att uppträda icke-dömande och 
framhäva ungdomarna som experter på sina liv och att vara ung idag (Mandell, 
1991; Mayall, 2008). Denna roll intog jag under intervjuerna för att minska 
maktasymmetrin något för att lyfta elevernas expertis på sina egna erfarenheter 
(Andersson, 1998; Mandell, 1991; Mayall, 2008).  

En definition av mobbning presenterades i inledningen av intervjun 
samtidigt som jag i min moderatorroll undvek auktoritet och expertis i området 
genom att uttrycka kunskapssökande och nyfikenhet (se Bilaga 1). Genom att 
uppvisa nyfikenhet för ungdomarna bibehålls rollen som “minsta möjliga vuxen” 
(Mandell, 1991; Mayall, 2008) och genom att presentera en begreppsdefinition 
samt definiera området för intervjun äventyras varken att ämnet mobbning 
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diskuteras eller begreppsvaliditeten (Barbour, 2007; Hennink, 2014). Att 
presentera eleverna som experter och belysa att deras uppfattningar och 
perspektiv är det viktiga, inte vad de tror att lärare och andra vuxna vill veta, stärks 
även den ekologiska validiteten då det främjar en mer naturlig dialog mellan 
eleverna (Albrecht et al., 1993) samtidigt som min roll som “minsta möjliga 
vuxen” stärks och risken för sociala önskvärdhetseffekter minskar. Efter 
inledningen utgick fokusgruppsintervjuerna från två vinjetter med identiska 
berättelser där ena handlar om pojkar och den andra handlar om flickor. 
Medhavda vinjetter hjälper till att sätta en ram för intervjun samt göra det lättare 
för deltagarna att engagera sig (Barbour, 2007; Hennink, 2014) I tre fokusgrupper 
presenterades vinjetterna i följande ordning: (1) mobbningen bland killar, (2) 
mobbningen bland flickor. I två intervjuer var ordningen omvänd. Varje vinjett 
utgick från att alla inblandade i vinjetten egentligen anser att mobbning är fel och 
därefter fördes diskussionen kring hur eleverna resonerar kring de olika 
deltagarrollerna som individerna tar. I rollen som moderator uppmuntrade jag 
deltagarna till att intressera sig för att fokusera på varandra och därigenom samtala 
och diskutera med varandra snarare än att bara utgå från sig själva (Barbour, 2007; 
Hennink, 2014); detta för att få ett annat djup i intervjun samt för att öppna upp 
för olika perspektiv (Hennink, 2014). Genom uppmuntran att fokusera på 
varandra och genom fokusgrupper som format kunde eleverna hjälpa till att 
reglera klimatet i gruppen och balansera varandra genom att följa upp varandras 
utsagor med sina egna ord och även ifrågasätta felaktiga åsikter och undersöka 
den delade åsikten i gruppen (Hannay et al., 2016) När intervjuerna utförts gavs 
samtliga deltagare information om BRIS, och att de kan ringa dit helt anonymt 
för att prata med en vuxen som är van vid att tala med ungdomar som på olika sätt 
har det jobbigt eller mår dåligt. Ett telefonnummer till BRIS delades ut till alla i 
gruppen.  
Analys 

Samtliga fokusgruppsintervjuer spelades in med ljudupptagning som sedan 
transkriberades och analyserades systematiskt med metoder från konstruktivistisk 
grundad teori. Kodning skedde i enlighet med konstruktivistisk grundad teori och 
innefattade initial kodning, fokuserad kodning och teoretisk kodning (Charmaz, 
2014; Thornberg & Charmaz, 2014). Den teoretiska kodningen inkorporerade 
även strategier och metoder från Glasers (1998) teoretiska kodning vid den 
fokuserade kodningen. Den teoretiska och fokuserade kodningen skedde parallellt 
med varandra då den konstanta jämförelsen mellan kategorier är svår att separera 
från processen i den fokuserade kodningen.  
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Efter att data samlats in och transkriberats påbörjades den initiala 
kodningen av data. Initial kodning kan göras ordvis, radvis eller styckesvis 
(Thornberg & Charmaz, 2014) och i detta fall valdes radvis kodning. Koder som 
i denna fas är alltför abstrakta kan skapa en risk att den som analyserar kodar sina 
tankar istället för det som faktiskt står och för att undvika att detta skedde hölls 
koderna datanära och enkla (Thornberg, 2017). De initiala koderna syftar till att 
fånga in det som faktiskt sker i data (Thornberg, 2017). De koder som jag 
konstruerade under den initiala kodningen var därför mycket konkreta och 
empirinära. Under denna fas av kodningen upptäcktes ofta återkommande koder. 
Efter en första kodning av alla intervjuer lästes transkriberingarna igenom igen 
och koder förfinades, lades till eller korrigerades.  

Redan under den initiala kodningsfasen började jag skriva memos som 
innehöll tankar, frågor, observationer och dylikt utifrån det som hade observerats 
i data och kodats. Memoskrivandet skedde sedan, i enlighet med grundad teori, 
löpande genom hela bearbetningsprocessen (Glaser & Strauss, 2006; Thornberg, 
2017). Memos var korta i början, men i och med den konstanta jämförelse som 
sker mellan koder, kategorier och teori blev memos längre och mer komplexa 
börjar mer lika färdiga reflektioner kopplade tidigare forskning och kunskap inom 
områdes. I slutet av analysprocessen började dessa memos jämföras med varandra 
och även de sorterades in i grupper (Glaser & Strauss, 2006; Thornberg, 2017). 

Koderna började jämföras med varandra och en mer fokuserad kodningsfas 
påbörjades. I denna fas jämfördes koder med varandra utifrån de olika 
deltagarrollerna, utifrån deltagarrollernas main concern samt med eventuella 
skillnader i narrativ kring deltagarrollerna utifrån om berättelsen handlade om 
killar eller tjejer. Main concern refererar till det som är mest centralt för personen, 
personens huvudbry eller det hen är mest upptagen av i en situation (Charmaz, 
2014; Glaser, 1998). I detta fall kan det röra sig om den främsta orsaken eller det 
främsta skälet till varför en person tar en viss deltagarroll eller deltaggarollens 
främsta argument till varför hen agerar som hen gör. Hela tiden ställdes frågor till 
data. Dessa kunde exempelvis vara: “Vad är det som sker?”, “Vilka motiv driver 
personens beteenden?” samt “Vilka processer sker nu?” Det gjordes även 
konstanta jämförelser i processen genom att: (a) jämföra och gruppera koder och 
jämföra dessa med de framträdande kategorierna; (b) jämföra olika incidenter och 
situationer; (c) jämföra data från samma eller liknande fenomen, händelser eller 
processer i olika situationer och kontexter; (d) jämföra olika personers 
föreställningar, övertygelser, situation, agerande, berättelser och upplevelser; (e) 
jämföra data från samma individer vid olika tillfällen; (f) jämföra specifik data 
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med kriterierna för olika kategorier; och (g) jämföra kategorier med andra 
kategorier (Thornberg, 2017). Dessa konstanta jämförelser gjorde att vissa koder, 
processer och skeenden blev mer framträdande i data (Thornberg & Charmaz, 
2014). Utifrån dessa konstruerade jag huvudkategorier som fångade de mer 
centrala processerna och skeendena som framträdde i data. Dessa är mer 
konceptuella kategorier som var kortare och mer syntetiserade än de koder som 
skapats i den initiala kodningen. Parallellt med den fokuserade kodningen 
genomfördes även en teoretisk kodning (Thornberg & Charmaz, 2014; Glaser, 
1978), vilket innebär att jag också analyserade hur de olika kategorierna förhöll 
sig till varandra.  

Den konstruktivistiska grundade teorin menar att vid fokuserad och 
teoretisk kodning ska ett teoretiskt agnostiskt och pluralistiskt förhållningssätt 
antas (Thornberg & Dunne, 2019). I enlighet med detta kunde jag även jämföra 
mina data, koder och kategorier med begrepp från tidigare teori och tidigare 
forskning som analysverktyg med de kategorier och koder som genererats från 
data för att möjliggöra upptäckter av nya nyanser och perspektiv. Begrepp från 
litteraturen behandlades dock inte som “tvingande” (jfr. Glaser, 1998) utan som 
“möjliga seenden”, som tentativa, felbara och reviderbara (Thorberg & Dunne, 
2019). Detta för att öka känsligheten för små och subtila nyanser i data (Corbin 
och Strauss, 2015). Samtidigt var jag vaken om att tidigare forskning och teori 
inte skulle låsa fast eller tvinga in mig i färdiga kategorier baserat på denna 
tidigare kunskap (Glaser & Strauss, 2006). Genom att vara medvetenhet om den 
kunskap jag hade med mig in och min egen bias granskade jag mig själv under 
processen för att kunna undvika dessa “låsningar” (Thornberg, 2017). Ingången 
var att ha “ett öppet sinne snarare än ett tomt huvud” (Charmaz, 2014; Corbin & 
Strauss, 2015; Thornberg & Dunne, 2019). Löpande genom hela analysprocessen 
skapades även memos som kom att bli grund för skrivandet av resultat och 
diskussion gällande resultat. 

 
Forskningsetiska överväganden 

Föreliggande studie har etikprövats och godkänts av 
Etikprövningsmyndigheten (2019-05668). Informations-, samtyckes-, 
konfidentialietets- och nyttjadekraven har beaktats. Studien presenterades för 
eleverna både muntligen och skriftligen, samt att ett aktivt skriftligt samtycke 
krävs från eleverna var en förutsättning för att delta i studien. Ljudinspelningarna 
som används för att dokumentera intervjuerna lagrades på en extern, krypterad 
hårddisk som förvarades inlåst på ett sätt så att endast jag och min handledare 
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hade tillgång till dem. Ljudinspelningarna transkriberades och inspelningarna 
kommer sedan förstöras om 10 år. Samtliga deltagare behandlades strikt 
konfidentiellt, vilket innebär att deras namn samt andra namn som de nämnde 
byttes ut mot fingerade namn i transkriptionerna och i alla texter som 
producerades. Även namnen på eventuella gymnasieskolor, bostadsområden och 
orter fingerades.  

Förekomst av mobbning är något som ger obehag, smärta och lidande för 
utsatta individer. Det är därför viktigt att vara aktsam när detta ämne diskuteras 
så att inte drabbade individers redan befintliga lidande förvärras. Då denna studie 
använde fokusgruppsintervjuer som fick diskutera fiktiva fall med allmänna 
frågor bedömdes risken liten att detta skulle ske.  

En annan risk med denna studie var att jag i mitt förhållningssätt av att vara 
icke-dömande kunnat råka signalera acceptans när elever framförde åsikter som 
inte stämde överens med skolans värdegrund eller att jag på annat sätt råkat 
signalera att mobbning är acceptabelt. Denna risk motverkades dock av att andra 
vuxna på skolorna arbetar mot mobbning, kränkande särbehandling och 
trakasserier och visar att dessa inte är acceptabla. Dessutom var jag i alla 
intervjuer vara tydlig med att jag inte arbetar på skolan som lärare eller annan 
personal, att jag inte bestämde över eleverna på skolan på något sätt och att jag 
inte skulle tillrättavisa dem, utan att jag var där för att lära mig av eleverna och 
bättre förstå varför mobbning förekommer. 

Vidare kan även användande av fokusgruppsintervjuer skapa risker, då 
någon av eleverna som deltog kunnat vara utsatta för mobbning och därmed känna 
sig utpekade i situationen. Detta motverkades dock av att ha ett icke-dömande 
förhållningssätt samt att fokus inte låg på personliga upplevelser eller den egna 
klassen och eventuell mobbning som kan förekomma där, utan på de fiktiva fallen 
i vinjetterna.  

På grund av de risker som nämnts, även om de bedömdes som låga, togs 
viss beredskap för känsligheten i ämnet. Eleverna informerades i slutet av alla 
fokusgruppsintervjuer om BRIS och jag delade ut kort med deras nummer på till 
samtliga. De fick information om att de kunde ringa anonymt ringa till BRIS och 
där samtala med vuxna som är vana vid att tala med ungdomar om olika problem, 
som exempelvis mobbning, kränkningar eller trakasserier, och de hjälper barn och 
unga hur de kan söka hjälpa och stöd. Jag informerade eleverna om att efter dessa 
intervjuer kan frågor och funderingar uppstå hos dem om deras egen eller någon 
annans situation, eller rörande hur det är i den egna klassen och att de då kan 
vända sig BRIS.  
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Resultat 

Efter kodning och bearbetningsprocessen av data kring hur eleverna resonerade 
kring varför de olika personerna i vinjetterna tog eller hamnade i de olika 
deltagarrollerna i mobbningen framträdde tre huvudkategorier: Social navigering, 
Skadlig kultur, och Att försvara eller inte försvara. Två kategorier fick inte plats 
inom dess huvudkategorier utan står för sig: Mobbningsformer och Må dåligt. 
Dessa två kategorier rör mobbarrollen – hur ser mobbningen ut och varför mobbar 
hen. De rör emellertid olika saker och kunde inte samordnas till en stor 
huvudkategori eller underordnas till någon av de tre andra. Huvudkategorierna 
hade även underkategorier som var uppställda enligt följande:  
 
Tabell 1  
Huvudkategorier och deras underkategorier 

Mobbningsfrämjande 
kultur 

Social Navigering Att försvara eller inte 
försvara 

Elak jargong Social positionering Mod 

Machokultur Grupptryck Medlidande 

“Bara på skämt” Relationsband  

 
Kategorierna kommer presenteras utifrån huvudkategorierna och de olika 
deltagarrollerna samt eventuella könsskillnader kommer lyftas för de olika 
kategorierna. Först kommer de tre huvudkategorierna att presenteras med 
medföljande underkategorier och därefter följer en presentation av de två 
kvarvarande kategorierna Mobbningsformer och Må dåligt.   
 
Mobbningsfrämjande kultur  

Inom huvudkategori skadlig kultur lyfts normer, jargonger och en kultur 
som, av eleverna, menas skapa, möjliggöra och vidmakthålla mobbning. 
Underkategorierna i denna kategori var något som nästan uteslutande gällde 
mobbning bland killar. 
Elak jargong 

Elak jargong var en kategori som eleverna i studien använde som en 
förklaring till mobbningen men som enbart rörde mobbningen bland killarna och 
handlar om en kultur, en jargong och ett normativt beteende bland killar. Eleverna 
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belyste i intervjuerna en jargong bland killar som är definierad av elaka och hårda 
skämt och dessa skämt kan vara riktade mot både ovänner och vänner. Skämten 
sker ofta på någon annans bekostnad och ställs i kontrast mot att tjejer ger mer 
komplimanger och uppskattning till sina kompisar: 
 

Om det är ett killgäng där det bara är-, där skämten bara är att kalla varandra idioter 
och fula och sånt. Och det är liksom det man gör. Man säger liksom inte “jäklar va 
bra du ser ut idag”. Det är så att när man hälsar säger man “fan vad ful du är” oavsett 
hur de ser ut liksom (Charlie, 17 år) 

 
Charlie (17 år) lyfter fram det faktum att oavsett hur någon ser ut eller vad han 
gör, kan han få en elak kommentar eller ett elakt skämt riktad mot sig. Charlie 
berättade sedan vidare att det är skillnad på de elaka skämten. Exempelvis är det 
mer acceptabelt att skämta med en smal kompis om att han är tjock bara för att 
han åt en hel påse chips dagen innan, men hade personen varit tjock hade det inte 
varit acceptabelt för då blir det på riktigt. Emellertid menar Filip (17 år) att ett 
elakt skämt om att någon är tjock kan vara riktat till en person som är tjock eller 
mullig, men att personen kanske ändå skrattar med ändå eftersom det är det som 
förväntas av honom. Detta oavsett om personen tar illa upp eller inte. Eftersom 
det har etablerats som en jargong om att vara elaka och hårda i kommentarerna 
mot varandra förväntas alla skratta och spela med i “skämtet” oavsett vad som 
sägs. Flera av ungdomar beskrev att denna jargong kan skapa osäkerhet i olika 
situationer då ingen vet hur det elaka skämtet tas emot, annat än den som det är 
riktat till. Denna osäkerhet kring om det bara var ett skämt eller inte kommer tas 
upp djupare vid genomgång av fynd kopplat till de olika deltagarrollerna. Detta 
diskuterades när ungdomarna talade om de passiva åskådarna och varför de inte 
ingriper i en situation. Jargongen av elaka skämt kan även skapa en situation som 
till början var rolig men som eskalerat till mobbning:  
 

Det går ju att trappa upp det också. Alltså att en nivå som kändes lagom från början 
för att inte ingripa på blir värre och han ingriper fortfarande inte för att det är norm 
(Tom, 17 år) 

 
Skämten kan ha börjat på en nivå där alla skämtade med alla och skämten var 
mildare. Med tiden kan tonen i skämten ha blivit hårdare och skämten bara riktats 
mot en eller ett fåtal personer. Det kan även skapas ytterligare ett motstånd för 
någon att ingripa då personen till en början var med på skämten: “Har dom inte 
gjort någonting från början är det ju ännu konstigare att om dom plötsligt skulle” 
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(Tom, 17 år). Det kan ha skapats en situation som blivit obekväm för vissa, men 
de säger inget eftersom jargongen och beteendena är accepterade som norm. Det 
diskuterades vidare att personerna kan känna att de riskerar att framstå som 
hycklare då de kanske skrattat med eller själva skämtat tidigare. Att då säga till 
någon vid ett senare tillfälle kan skapa en rädsla för hur de ska framstå. Det kan 
tolkas som en rädsla att fördöma ett beteende som de själva deltagit i och därmed 
erkänna för sig själva och andra att de är omoraliska individer. 
Machokultur 

Även machokultur var en kategori som var unik för mobbningen bland 
killarna. Deltagarna tog inte upp några resonemang kring en feminin kultur eller 
en feminin norm i detta sammanhang utan talade mest om maskulinitet och att 
tjejer inte behöver vara maskulina som killar. Till machokulturen tillskrevs 
egenskaper som fotbollstalang, styrka, längd, sociala färdigheter och 
“maskulinitet”. Machokulturen beskrevs präglas av tuffhetsnormer och en tävling 
bland killar där de måste visa sig stora och starka. Genom att mobba en annan 
person menas mobbaren visa på just detta: 
 

Man lär sig också som kille att man måste visa sig stark hela tiden. Eftersom, man 
kan inte, alltså, man kan inte visa sig svag lär man sig. För att då kommer alla 
andra bli mycket bättre. Och sen ett sätt att visa sig stark är ju att trycka ned andra 
och då har man visat-, alltså det är ju som med flockdjur. Att någon hane ska 
liksom döda den förra hanen för att visa att jag är stark. Och det är på samma sätt 
för att man ska bygga upp sig själv så trycker man ned andra (Mattias, 17 år) 

 
Mattias beskriver en inlärd kultur där hävdelse av den egna styrkan och position 
inom hierarkin är så pass viktig att individen anser att han måste trycka ned en 
annan person för att inte vara svag. Machokulturen är starkt knuten till jakt efter 
status. För att inte visa sig svag och därmed inte passa in machokulturen trycker 
mobbaren ned en person som är svagare än honom själv. Genom att visa att det 
finns en person som är svagare än honom har han etablerat att han har en högre 
position i hierarkin än honom. En person som passar in i normen av att vara macho 
och följer machokulturen beskrevs av ungdomarna som att han är en person som 
är lång, stark, är bra på populära sporter och är socialt kompetent. De menade att 
denna machokultur även bidrar till en stökig och bråkig stämning bland killar och 
att denna accepteras av lärare, klassen och samhället i stort som normal. Denna 
acceptans av den stökiga stämningen gör att ingen säger ifrån om det blir för 
bråkigt, eftersom killarna bara beter som förväntat: “Då får inte det några 
konsekvenser för att läraren, ah men liksom ‘ah, men han är grabbig’ liksom” 
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(Mattias, 17 år). Denna acceptans från omgivningen menade eleverna även kunna 
bidra till en miljö där mobbning accepteras och lättare sker då de som skapar bråk, 
en stökig stämning eller de som mobbar inte får några konsekvenser för sitt 
beteende.  

Vidare finns ännu en aspekt av machokulturen som är kopplad till att 
killarna förväntas att inte visa några känslor och bara kunna utstå kommentarer 
och de elaka skämt som nämndes i kategorin tidigare. Om en person skulle visa 
att han blir sårad eller ledsen skulle detta ses som svaghet och personen skulle bli 
mobbad för det. Eftersom killar lär sig att inte visa känslor och bara stå ut med de 
elaka skämten ser ingen konsekvenserna av dem. Detta gör att mobbning kan 
fortgå då ingen förstår att de på riktigt sårar en annan person eftersom de aldrig 
får se att offret för mobbningen uttrycker sårade känslor. När det gäller 
gymnasieungdomarnas beskrivningar av offret var det nästan enbart i samband 
med berättelsen med killarna. Här var kategorin machokultur den mest 
framträdande och den hänger även ihop med kategorin om elak jargong. Eleverna 
menade att eftersom elaka skämt är normen förväntas alla kunna hantera dem. Om 
en person tar illa upp av skämtet får personen inte visa detta då det går emot 
Machokulturen bland killar. Om en kille skulle visa att han tar illa upp av ett elakt 
skämt får det negativa konsekvenser i form av mobbning:  
 

Men sen också det här att om man lärs. Alltså om jag skulle börja gråta då skulle ju 
det få mer konsekvenser. För då kommer de ju gå på mig en gång till. Och så 
kommer dom kalla mig för bög. Så kommer dom kalla mig för kyckling eller jag vet 
inte-, tjej (Mattias, 17 år) 

 
Eleverna beskrev det som att det bland killar är det en svaghet att visa känslor 
eftersom det är anses feminint och som att det inte ingår i den manliga normen. 
Att visa känslor är att vara en tjej eller homosexuell, vilket inte passar in inom 
machokulturen. Det kunde även leda till att bli tillskriven negativa karaktärsdrag, 
i detta fall en kyckling som anses feg och svag. Om en person då visar känslor är 
han svag, inte är stor och stark och så uppfyller han därmed inte kriterierna för 
hur han förväntas vara inom machokulturen. Killen lär sig att gråt leder till mer 
mobbning och alltså är det bäst att inte visa att han blir sårad av det elaka skämtet. 
Flera elever nämner att det är bättre att bara bita ihop och stå ut med det. Om 
personen inte visar att han tar åt sig blir han inte betraktad av de andra killarna 
som svag. Eleverna nämner att detta inte gäller för tjejer då det är mer accepterat 
att visa känslor. De rapporterade att om en tjej blir mobbad och visar att hon är 
sårad får hon tröst, men om en kille skulle göra samma sak leder det istället till 



37 

 

mer mobbning. Detta hänger även ihop med en förväntan att kunna vara 
självständig:  
 

Jag tror också man ska vara självständig. Alltså att det nästan är normen. Om någon 
säger till en så ska den kanske klara det själv. Och det kanske blir-, liksom att det blir 
pinsamt för [offret] att inte kunna försvara sig själv. Att någon behöver gå in. Eller 
jag vet inte. Det kanske är så vissa tänker i alla fall. Att om man ska se skillnad från 
killar och tjejer kanske det är att killar bara tänker att ‘nej jag ska bita ihop’ (Charlie, 
17 år) 

 
Denna förväntan från omgivningen av att offret ska kunna klara av att hantera sin 
utsatta situation skapar mer press för offret. Att låtsas som att han inte tar åt sig 
skapar en mindre pressad situation för offret då han inte behöver erkänna att han 
tar åt sig och inte kan “klara av” ett skämt. Om han säger till eller ber om hjälp 
från lärare eller en kompis får han en större stämpel på sig av att vara “svag” och 
därmed utsätter sig för större risk för fortsatt mobbning. Offret beskrevs även 
kunna förminska det uppfattade allvaret i sin egen situation genom att själv säga 
att han inte blir mobbad. Eleverna menade att om någon skulle fråga offret om 
han upplever sig mobbad skulle han svara med att det bara är ett skämt och att de 
inte menar allvar i sina kommentarer. De nämnde att omgivningen förstår att han 
blir mobbad men att offret inte gör det och kanske inte vill förstå det för då skulle 
det bli en jobbigare situation för honom.  
“Bara på skämt” 

Kategorin machokultur hängde även nära ihop med kategorin “Bara på 
skämt”. Även om Bara på skämt med både killar och tjejer, rapporterades det inte 
fram lika mycket i samband med mobbningen bland tjejer och det fanns skillnader 
i hur de pratade om kategorin. För killar är Bara på skämt starkt relaterat till Elak 
jargong, men där Bara på skämt kopplades till rationalen bakom mobbarens 
beteende. I fler intervjuer framhöll elever att mobbaren kan genuint tror att han 
bara skämtar och inte förstå att det är mobbning: “Jag är ju snäll liksom, jag är 
ingen mobbare” (Tom, 17 år). Mobbaren kan vara omedveten om sitt beteende 
och genuint tro att han bara skämtar. ”Bara på skämt” menades även kunna vara 
en neutralisering av allvaret av handlingarna från mobbaren:  

 
Jo men det är lätt att tänka tror jag, som mobbare tänka “nej jag skojar ju bara” och 
då på något sätt slippa tänka att det man gör är fel (Charlie, 17 år) 

 
Denna excerpt skulle även kunna tolkas som att personen vet att det han gör inte 
bara är skämt utan att det faktiskt är mobbning. För att inte behöva ändra sitt 
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beteende använder personen denna motivering till sitt beteende både medvetet 
och omedvetet på samma gång. Personen kan både veta att det egentligen inte rör 
sig om “bara skämt” utan att någon kan ha tagit illa upp av det, men på samma 
gång intalat sig själv om att det eftersom alla skämtar på detta sättet är det okej 
och inte mobbning. I flera intervjuer nämner eleverna att elaka skämt är något 
som är mycket mer vanligt bland killar. Denna jargong är något som medvetet 
används för att mobba någon, genom att exempelvis dra ett skämt på någons 
bekostnad om något den känner osäkerhet kring eller är dålig på. Det kan även 
vara något som är så accepterat att även om individer tar illa upp så säger de inte 
till och det gör att personen som säger de elaka skämten inte förstår att någon tar 
illa upp. Detta sades göra att mobbarna inte ser konsekvenserna av sina elaka 
skämt och därmed inte förstår att de sårar andra. 
 “Bara på skämt” nämndes även i samband med rollerna assistent, 
understödjare, och passiva åskådare. För assistenten och de passiva åskådarna 
nämndes det enbart för mobbningen bland killar medan denna kategori nämndes 
i samband med deltagarrollen understödjare vid mobbning bland både killar och 
tjejer. Eleverna menade att assistenten och understödjaren inte tror att det är 
mobbning på riktigt: “Det kan ju mycket väl ha börjat som ett skämt och sen att 
de inte inser att de är så taskiga som de är.” (Elmer, 18 år). Denna kategori trädde 
även fram i samband med kategorin Elak jargong. Eftersom elaka skämt och en 
hård ton mot varandra är norm, menade eleverna att assistenten och 
understödjarna verkligen tror att de skämtar. Kategorin användes även som en 
förklaring i samband med offret och att eftersom offret inte visar att han mår dåligt 
eller blir sårad av skämten är det inget allvar i situationen. Assistenten hör att 
mobbaren börjar skämta, tycker att det han säger är roligt och vill vara med. 
Många tankar som sas om mobbaren i kategorin Bara på skämt togs även upp här.  

“Bara på skämt” för de passiva åskådarna rör som sagt bara de passiva 
åskådarna vid mobbning bland killar och i detta fall skulle ett frågetecken kunna 
läggas till på slutet. Denna är igen starkt sammankopplad med jargongen av elaka 
skämt som nämndes innan. Eleverna menade att denna jargong kan skapa en 
osäkerhet bland alla om det verkligen är “bara på skämt” eller om det faktiskt är 
mobbning:  
 

Om man inte vet vilka det är så skulle det ju bara kunna vara att det är på så här, 
nästan mobbning nästan skämt eller elaka skämt. Det skulle ju bara kunna vara typ 
någras sätt att skämta (Filip, 17 år) 
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De passiva åskådarna är osäkra på om det rör skämt eller faktisk mobbning Det 
kan bli ännu svårare om passiva åskådarna inte är nära vänner till mobbaren eller 
offret då de inte kan vara säkra på hur deras relation ser ut och vilka skämt som 
är okej att säga i deras kompisgäng. Eleverna nämnde att det finns en rädsla för 
att överreagera på något som faktiskt bara är ett skämt. Att det finns en risk att om 
de skulle ingripa när de hör ett elakt skämt kan de riskera att få alla emot sig om 
de misstolkat situationen. Eftersom skämten är en etablerad jargong finns även en 
rädsla att verka tråkig genom att ingripa: “Man riskerar ju att verka liksom tråkig 
när det har etablerats som ett skämt” (Joel, 17 år). Om alla runt om skrattar kan 
det kännas jobbigt att vara den som avbryter det, genom att säga till någon att det 
kan uppfattas som mobbning. Rädslan att ha misstolkat en situation eller att 
framstå som tråkig genom att säga att ett skämt är mobbning blir för stor och 
personen väljer att antingen förbli tyst eller avlägsna sig från situationen.  
 
Social navigering 

Social navigering syftar till hur tonåringarna relaterar till varandra och 
skapa sitt sociala sammanhang. Detta inbegriper underkategorier som rörde vilka 
vänner personen har, vilka personen känner lojalitet till, grupptryck, status och 
dylikt. Alltså innebär social navigering hur ungdomar navigerar i sin sociala 
kontext.  
Social positionering 

Kategorin Social positionering var en av de största kategorierna som 
nämndes mest av eleverna för rollen mobbare. De menade att mobbning kan ge 
mobbaren status genom att personen visar att hen kan kontrollera och styra de 
som är lägre än hen i status: “Om man själv är elak eller har lätt att få andra med 
sig att vara elaka då blir det ett sätt att bli ledare” (Charlie, 17 år). Att vara elak 
och att mobba beskrev som ett sätt att skapa kontroll och rädsla hos omgivningen. 
Omgivningen vill då inte riskera att mobbaren mobbar dem så de följer mobbaren 
och gör som hen säger. Att vara elak skapar därigenom kontroll för mobbaren 
över andra. Eleverna beskrev att kontroll och att andra följer en gör att personen 
blir en ledare av gruppen och då även får hög status.  

Mobbaren behöver inte uppfattas som elak, utan det personen gör kan även 
uppfattas som positivt av de andra: “[Mobbaren] får uppmärksamhet för han 
sticker ut och gör något som kanske kan uppfattas som häftigt eller hög status” 
(Filip, 17 år). Personen ses som cool för att hen mobbar en annan person och 
omgivningen ger hen uppmärksamhet, uppskattning och respekt. Hög status 
menades även generera respekt från omgivningen och med denna respekt följer 
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även lojalitet. Denna lojalitet gör att personens beteenden och agerande accepteras 
och belönas av omgivningen även om hen skulle mobba en annan individ eller på 
något annat sätt bete sig kränkande. På grund av denna lojalitet beskrevs det att 
mobbaren kan skapa blindhet för konsekvenser: “För liksom alla är ju alltid på 
min sida hela tiden. Så jag vet ju inte. ‘Alltså jag gör ju inget fel’ kanske” (Joar, 
18 år). Personen får inga sociala sanktioner för sitt beteende och behöver därför 
inte reflektera över det egna beteendet. Enligt eleverna kunde mobbaren vara en 
person som antingen hade hög status och mobbade för att behålla den eller som 
en person som hade låg status men som ville klättra i hierarkin. Om mobbaren var 
i en lägre status valde hen att mobba någon som hade lägre status än hen själv.  
 Även för assistenten beskrevs social positionering som en viktig kategori. 
Även här gällde samma motivering som för mobbare där mobbning är ett sätt att 
få status och makt. Eleverna poängterar att assistenten inte har lika hög status som 
mobbaren och därför inte är personen som börjar mobba. Personen känner 
emellertid att hen kan få ut status av att följa mobbaren och göra som hen gör:  
 

Det kanske inte ens är så, men att hon tror att [mobbaren] får, på något sätt någon typ 
utav status bland hela gänget. Och då försöker hon härma den för att också få den 
statusen om man ska säga så. Eh, och bara agerar likt av. Och kanske tänker så att 
“men om hon, som så många gillar, agerar på det sättet då är det okej att agera på det 
sättet”. Skulle det säkert också kunna vara (David, 18 år) 

 
Eleverna menar att assistenten ser att mobbaren får status och uppmärksamhet av 
att mobba någon annan och vill då härma beteendet. I excerpten ovan menade 
David (18 år) att Assistenten kan rättfärdiga sitt beteende genom att tänka att 
eftersom en annan person mobbar är det okej att göra det. Den personen som 
börjar mobba är uppskattad av omgivningen och populär och därav har de 
accepterat mobbarens beteende. Om mobbning då är ett accepterat beteende från 
omgivningen och något som ger status minskar de negativa riskerna och 
konsekvenserna om assistenten gör samma sak och fördelen att få status från 
beteendet väger tyngre. 
 För försvararen var social positionering en kategori som var kopplad till 
mobbningen bland killarna. Mycket vikt las vis att spekulera kring vilken plats i 
hierarkin som försvararen hade. En elev föreslog att försvararen antingen hade 
hög status eller så var han inte intresserad av status: “Jag tror antingen att det är 
att han har tillräckligt hög status eller att han helt enkelt inte bryr sig om status 
överhuvudtaget och att av den anledningen ingen kan säga till” (Tom, 17 år). 
Emellertid lyfte de andra eleverna då att det är få som inte bryr sig om status över 
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huvud taget. Även att det är få som inte påverkas av status. Även om de själv 
känner att de inte tycker att det är viktigt påverkas alla andra runt om av det och 
då indirekt dem med. De flesta elever pratade om att försvararen troligtvis hade 
högre status än mobbaren:  

 
Jag tror han kan vara den här populära killen. [...] Som verkligen trycker på att det 
här att mobbning är fel. Då kan han använda den makten han har liksom att, på ett 
mer positivt sätt, och då gå in. För att han vet att han har respekt från både [mobbaren] 
och [assistenten]. Så det kan nog vara därför han går in då. För att han har det 
övertaget (Axel, 18 år) 

 
Han som försvarar offret vet att han har en högre status än mobbaren och därför 
riskerar han inte att utsättas för mobbning själv. Med statusen som försvararen har 
följer en respekt från omgivningen och då han respekteras så lyssnar omgivningen 
även på det han säger. I de passiva åskådarnas fall trodde de att deras brist på 
status skulle göra att ingen skulle lyssna på dem ens om försökte ingripa. I 
försvararens fall vet han att han har respekt och att de kommer lyssna på honom 
när han ingriper. Om mobbaren skulle försöka vända sig mot honom känner han 
även att han har ett övertag över dem eftersom han har högre status och därmed 
fler som skulle vara på hans sida om det uppstod en konflikt.  
Grupptryck 

Kategorin Grupptryck är skild från de andra underkategorierna som berört 
mobbarrollen i det att mobbaren i denna underkategori vet att hen gör fel, men 
känner sig tvingad att mobba av omgivningen: “Dem andra kanske får henne att 
göra det och hon egentligen inte vill” (Felicia, 16 år). Mobbaren vet om att det 
hen gör är fel och vill egentligen inte mobba, men de i mobbarens omgivning 
uppmanar mobbaren att mobba eller bara förväntar sig att hen ska ta 
mobbarrollen. Eleverna beskrev att personen i början kan ha hamnat i rollen av 
att vara den som är taskig och elak mot andra:  
 

Han kanske har en roll i klassen. Alltså att det blir bara att han är så här – stark person. 
Men på fritiden när han träffar andra människor kanske han inte alls är taskig som 
han är i klassen (Estrid, 17 år) 

 
Även om mobbaren inte vill ha den rollen känner personen en press att ta rollen. 
Det beskrevs att det kan finnas en förväntan att för att mobbaren ska behålla sin 
status måste hen bete sig på ett sätt som innebär att kränka och mobba andra. När 
mobbaren kommer hem mår hen dåligt över sitt beteende. En elev beskrev denna 
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roll som en fasad som individen måste upprätthålla för att både behålla sin status 
och för att inte riskera att själv bli mobbad.  

För deltagarrollerna assistent och understödjare menade eleverna också att 
personerna förstod att det de gjorde var fel men att de kände sig pressade till att 
delta i mobbningen. För assistenten lyfter exempelvis eleverna att personen 
egentligen är obekväm i situationen och inte vill mobba:  
 

Alltså han kan ju känna press från [mobbaren] att han måste stötta och så att han 
någon gång varit med. Eller alltså om, om han inte gör det så kan det ju bli att 
[mobbaren] går över och mobbar [assistenten] istället för att mobba [offret]. För att 
han inte står bakom. Och då rädd att det ska bli så (Jessika, 17 år) 

 
Assistenten är rädd för att själv utsättas för mobbning om hen inte skulle hjälpa 
till att mobba någon annan. Flera elever menade att assistenten är vän till 
mobbaren och för att få ha kvar Mobbaren som vän och inte riskera att exkluderas, 
måste hen hjälpa till att mobba själv. Personen känner sig beordrad av mobbaren 
att vara med och om hen inte skulle hjälpa till blir konsekvensen att exkluderas 
och mobbas själv: “Den behöver inte vara rätt moraliskt. Men om den är mer 
överlägsen den andra så hänger man på den för att man vill klara sig” (Axel, 18 
år). Personen känner att konsekvenserna av att inte assistera är allvarligare och 
mer negativa än konsekvenserna av att assistera. Konsekvenser som följer att 
agera omoraliskt kan i detta fall kännas som att de ger mindre obehag än risken 
att inte tillhöra, exkluderas och mobbas.  
Relationsband 

Relationsband var för assistentrollen något som enbart nämnts vid mobbning 
bland killarna. Denna syftar till en nära vänskapsrelation mellan mobbare och 
assistent. Denna relation skapar en känsla av lojalitet från assistenten till 
mobbaren:  
 

Om någon har haft en bra relation med en kompis sen de var barn och sen börjar han 
bete sig sämre och sämre liksom. Och börjar mobba några och göra saker som är fel, 
så kanske det blir såhär ‘Fast han har alltid ställt upp för mig innan så varför ska jag 
gå emot honom nu?’ (Maria, 17 år) 

 
Assistenten har en nära vänskapsrelation till mobbaren som skapar en stark känsla 
av lojalitet med och respekt för mobbaren. Det blir mer viktigt att vara lojal till 
sin kompis än att ifrågasätta kompisens beteende. Det kan från excerpten ovan 
även uppfattas som att assistenten känner att han står i skuld till sin vän för 
erfarenheter som de har haft ihop tidigare. Det skulle kunna tolkas som en blind 
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form av lojalitet till vännen, då personen inte ifrågasätter beteenden som är 
skadliga för andra. På grund av att de är vänner känner assistenten att han måste 
hjälpa mobbaren att mobba. Han stöttar beteendet genom att hjälpa till och följa 
det som mobbaren gör. Om han inte säger till, men ändå inte hjälper finns en risk 
att det uppfattas som att han inte stöttar sin vän. Därav följer han vännens beteende 
för att visa sin lojalitet och sitt fulla stöd till honom.  
 För understödjaren var relationsband en av de större kategorierna och här 
menade eleverna att understödjaren inte riktigt har några starka relationsband till 
någon. Hen har ingen trygg kompisgrupp att umgås med och därav försöker söka 
tillhörighet till mobbaren och assistenten:  
 

Alltså i gänget, i de här små grupperna, så har inte hon någon extra kompis att hålla 
fast vid så om alla andra delar upp sig så är hon ensam kvar. Och då kanske hon 
hänger på lite där den här gången. Så kanske hon kan slinka in bland dem och bli en 
trio istället (Filip, 17 år) 

 
Understödjaren har här ingen vän att umgås med om klassgruppen är uppdelad. 
Genom att skratta med de som mobbar försöker hen närma sig dem i 
förhoppningen om att de ska vilja vara hennes vän.  Viljan att inkluderas i ett 
sammanhang och att inte behöva vara ensam blir starkare än att säga ifrån och ta 
den utsattes parti. Eleverna förklarade även att denna person inte vågar vara med 
och aktivt mobba den som blir utsatt då hen inte är vän till mobbarna. Därav står 
hen vid sidan av och skrattar. Vidare menade eleverna att skälet till att 
understödjaren “bara” skrattar är för att inte utesluta sin möjlighet att också vara 
med de som går iväg från situationen:  
 

Det är den klassiska svensken. Som vill lite stå mitt emellan. Som inte vill gå in och 
göra någonting dumt, alltså göra behandlingen. Man vill inte själv vara med i trubbel. 
Men man vill inte heller stå emot. Att man vill skydda sig själv. Så då ställer man sig 
där mitt emellan (Axel, 18 år) 

 
Hen står mitt emellan för att inte exkludera sina möjligheter att få umgås med 
någon av personerna. Personen anser att hen inte tar en ställning för någon då hen 
bara står med och skrattar. Hen deltar inte aktivt i mobbningen, men hen är inte 
heller en person som ingriper. Genom att skratta visar hen emellertid sitt stöd för 
mobbning och är därmed inte helt fri från skuld i situationen. Önskan att vilja 
tillhöra gör att personen både vill visa sitt stöd men samtidigt inte riskera en 
utskällning eller tillsägning genom att delta i mobbningen med mobbaren och 
assistenten.   
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 För passiva åskådare lyftes Relationsband enbart vid mobbningen bland 
tjejer och här menade eleverna att relationen till mobbaren kan hindra personen 
från att ingripa:  
 

Men jag tänker också att om man är helt utomstående och säger till en mobbare då-, 
innan har man ju inte någonting med den att göra, men efter har man ju lite med den 
att göra för då har man ju sagt emot dom. Då har man ju redan skapat någon form av 
kontakt med den (Filip, 17 år) 

 
I excerpten lyfts det fram att inte känna mobbaren kan göra det svårare att ingripa. 
Om personen inte känner mobbaren har de ingen relation till hen – varken en 
negativ relation eller positiv relation. Om personen däremot skulle ingripa skapar 
hen en relation till mobbaren och troligen kommer denna relation bli negativ 
eftersom den som ingriper fördömer ett beteende som hen anser felaktigt. En 
negativ relation är en risk, då den antingen kan eskalera till ett bråk eller till 
mobbning. En del elever menade även att ansvaret för att ingripa är mindre om 
den som står där som vittne inte känner mobbaren och offret. Det uppfattades vara 
mer onaturligt att avbryta om personen inte känner de inblandade. Samtidigt 
menade en del elever att om personen som blir vittne till mobbningen relation till 
mobbaren kan det bli svårare att ingripa: “Men sen kan ju kompisarna ha motsatt 
effekt också. Att man inte vågar säga emot för att man har något att förlora då” 
(Filip, 17 år). Filip syftade på en vänskapsrelation till mobbaren och menar att 
personen kan riskera att förlora sin vän om hon ingriper i situationen. Det finns 
en rädsla för att om passiva åskådaren skulle ifrågasätta mobbaren kan mobbaren 
bli arg på hen och inte vilja vara hens kompis längre. Att riskera att förlora en 
vänskap känns då värre än att låta vännen mobba någon. 
 För försvarare framträdde istället resonemang om att de olika 
relationsbanden till mobbare och offer är något som kan underlätta ingripande. 
Eleverna betonade att en vänskapsrelation till mobbaren kunde göra det lättare att 
ingripa:  

 
Jag tro också att man skulle, om du skulle mobba någon så skulle jag ju liksom känna 
att det var mitt ansvar. För om du mobbar någon och är elak så får jag ju skämmas 
över dig annars (Tom, 17 år)  

 
Om försvararen är kompis med mobbaren hävdade eleverna att mobbarens dåliga 
beteende reflekteras på försvararen. Eftersom försvararen är kompis med 
mobbaren tycker hen om mobbaren och detta innebär det att hen även måste stå 
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för mobbarens beteenden. Om försvararen inte säger till betyder det att hen av 
andra uppfattas acceptera och uppmuntrar det dåliga beteendet. Detta kan skapa 
en känsla av skam hos försvararen om hen varken uppmuntrar eller accepterar 
mobbning. För att inte framstå som en negativt eller dålig person i andras ögon 
känner försvararen att hen måste säga till. I excerpten ovan talades det även om 
ansvar och det var något som flera elever tog upp, det vill säga att en nära relation 
till en person skapar ett ansvar att säga till om personen agerar negativt mot andra 
eller sig själv. Den nära relationen gör det även lättare att säga till då försvararen 
bättre vet hur hen ska säga till. Filip (17 år) nämnde att det även mobbaren bättre 
kan ta till sig tillsägelsen om det är en kompis som säger till: “‘Nu tycker till och 
med mina kompisar att jag gör fel’. Då kanske man börjar skämmas över det 
istället. Att dem skulle behöva säga till” (Filip, 17 år). Hade en utomstående sagt 
till, menar han vidare, hade mobbaren kanske inte tagit till sig det lika seriöst, 
enligt en del av eleverna. Det blir mer uppläxande och mobbaren kommer inte 
lyssna.  
 Även relationen till offret fördes fram som ett motiv för försvararen att 
ingripa. Om försvararen och offret har en nära relation blir det lättare att ingripa: 
“Också beroende på om det skulle vara hans bästa kompis som sitter där och han 
står och tittar på. Då kanske det blir lättare, lite mer naturligt att gå in och bryta 
den” (Marcus, 17 år). Enligt eleverna gjorde den nära relationen till offret nämns 
göra det mer naturligt att ingripa. Detta kan bero på att det finns en förväntan att 
försvara sin vän. Precis som lojalitet lyftes i relation till varför assistenten 
assisterar kan lojalitet även förklara varför försvararen försvarar – en lojalitet till 
sin vän och en känsla av ansvar att stötta och ställa upp för denna vän om hen 
skulle behöva det. Det finns inte heller samma risk att försvararen skulle 
exkluderas och bli ensam då hen har en vän: “[Försvararen] kommer inte vara 
ensam heller för hon har ju henne.” (Nina, 17 år). Genom att de är vänner kan de 
få stöd av varandra och stötta varandra om de skulle mobbas eller utsättas för 
annan kränkande särbehandling.  
 
Att försvara eller inte försvara 
Mod 

Kategorin Mod innefattas både det mod som eleverna menade gjorde att en 
person vågade ingripa samt den brist på mod som hämmar en individ från att 
ingripa. När eleverna diskuterade de passiva åskådarna relaterade de ofta detta till 
en brist på mod och att inte våga ingripa trots vetskapen om att det som sker är 
fel: 
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Aa men jag tror att dom känner det är fel. Dom väljer ju att inte skratta för att det är 
elakt liksom. Jag tror inte dom har tillräckligt stort mod helt enkelt för att göra 
någonting eftersom då kanske dem inser att dom själva får [mobbaren] mot sig. Jag 
tror det är vanligt att om man tittar men inte gör någonting, att man vet vad som är 
fel och känner att bara “om jag vågar hade jag sagt ifrån” kanske (Charlie, 17 år) 

 
Risken att själva utsättas för mobbning gör att de hellre väljer att gå ifrån 
situationen eller att förbli tysta. Eleverna menade även att vissa passiva åskådare 
tidigare också hade kunnat vara utsatta för mobbning, men inte är det längre. När 
de då ser en annan person bli mobbad vågar de inte ingripa för de är rädda att 
hamna i den situationen igen. Även om de känner att det är fel att mobba och de 
kan känna medlidande för offret, är rädslan för att mobbas själva starkare än viljan 
att ingripa. Några elever förklarade att passiva åskådare troligen känner skuld över 
att de inte vågade när de blivit äldre: “Jag tror att de skulle skämmas för att de 
inte gjorde någonting. Eller ja ångra att de inte gjorde något” (Sakarias, 18 år). 
När personen inte längre är i mobbningssituationen finns alltså en risk för att 
skämmas för sitt beteende och en önskan om att ha haft mer mod att ingripa.  

På grund av att de passiva åskådarna inte har modet att ingripa menade 
eleverna att de istället väljer att gå därifrån. De menade vidare att bristen på mod 
kan bero på flera olika orsaker, däribland en osäkerhet i hur de ska agera i 
situationen:  
 

Dom: ‘Ah, men någon annan gör det bättre. Vad ska jag säga som får dem att sluta? 
Och vad ska jag säga som gör att B mår bra? Det är bättre att vi bara går härifrån.’ 
och inte deltar men heller inte stoppar någonting (Maria, 17 år)  

 
De passiva åskådarna vet att mobbning är fel, förstår att offret mår dåligt, men vet 
inte hur de ska ingripa. De känner sig maktlösa i situationen och tänker att det är 
bättre att gå för då avlägsnar de sig från situationen. Att avlägsna sig kan vara ett 
sätt att ignorera det som pågår och låtsas att man inte ser det: “(...) det är ju alltid 
lättare att undvika ett problem. Hålla sig borta” (Sakarias, 18 år). Det tar emot 
mindre för dem att bara gå från situationen än att ingripa och göra något. Att 
avlägsna sig kan även vara ett sätt för passiva åskådare att visa att de inte tycker 
att det som sker är okej: “Att det blir som en lightversion till att säga stopp” (Filip, 
17 år). Genom att gå därifrån tänker de att de inte visar stöd eller ger 
uppmärksamhet till mobbaren. Det är inte samma sak som att ingripa, men de 
känner att det är bättre än att titta på eller att göra som assistenten och 
understödjaren. I samband med mobbning bland tjejer fördes även ett resonemang 
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kring att de passiva åskådarna kanske går för att de ska hämta en lärare som kan 
hantera situationen: “Men dom kanske egentligen går och säger till typ en lärare 
sen efteråt” (Estrid, 17 år). Eftersom personerna känner att de inte vet hur de själva 
ska hantera situationen väljer de att hämta en person som har mer auktoritet än 
dem och som skulle kunna sätta stopp för situationen. De vågar inte ingripa själva 
i stunden men känner att det ändå är så pass fel att någon måste ingripa. En lärare 
har auktoriteten och måste stoppa om de får höra att något sådant sker. 
 Mod nämndes även i samband med försvararrollen, men i detta fall 
handlade det om att personen vågar ingripa. Eleverna menade att försvararen inte 
var rädd för de negativa konsekvenser som kan följa av att ingripa utan sades ha 
mer mod. Eleverna beskrev att detta mod kom från att personen är trygg i sig själv: 
“(...) lite mer självsäker bara. Trygg i sig själv och vet att han göra” (Algot, 19 
år). Denna trygghet i sig själv och vetskapen om hur hen ska hantera situationen 
gör att personen känner mod nog att ingripa och avbryta mobbningen. Eleverna 
menar att självförtroendet är något som kommer med uppfostran samt från att 
försvararen tidigare kan ha varit i liknande situationer och lyckat ingripa då: 
“Alltså antagligen har han ju varit med om att det har gått bra för honom, så att 
han ändå vågar visa att man kan sätta stopp för det som är fel” (Sakarias, 18 år). 

Detta lyckade ingripande menades dels göra att försvaren vet hur hen ska 
ingripa samt att hen får en större självtillit att klara detta i framtida situationer. 
Genom att veta hur hen ska ingripa och att veta att hen kan lyckas utan negativa 
konsekvenser ger mod att våga avbryta om mobbning skulle ske. 
Medlidande 

Medlidande var en av de större kategorierna när eleverna talade om 
försvararen och en kategori som enbart nämndes relaterat till försvararrollen. 
Eleverna menade att försvararen antingen kunde se på offret och att hen mådde 
dåligt av det som skedde eller att hen själv hade varit utsatt för mobbning och 
därmed hade förstahandserfarenhet av hur mobbning påverkar den som blir utsatt: 
“Han kanske varit i samma situation. Alltså blivit mobbad och känner att det här 
är inte rätt” (Felicia, 16 år). Försvararen kan sätta sig in i hur offret troligtvis 
känner i situationen och vet att hen mådde dåligt när hen själv mobbades. Därför 
väljer försvararen att gå in för hen vet vilka negativa konsekvenser det kan ha. En 
del elever framförde även ett resonemang om att försvararen kan ha sett att det 
pågått mobbning, men först inte gjort något som de passiva åskådarna, men att 
skuldkänslorna till sist blir för stora:  
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För jag tror att hon också mår dåligt av det tillslut. Man tänker på kvällarna, till 
exempel att ‘[Hon] blir mobbad och jag gör inget åt det’. Jag tror att det påverkar en 
ganska negativt också (Ted, 17 år) 

 
Försvararen vet att mobbningen är fel och vet att offret också mår dåligt av det. 
David (18 år) argumenterar dessutom att försvararen förstår att om hen inte gör 
någonting så accepterar hen att det sker och ger på ett sätt sitt tillåtande: “Bara 
man står där bredvid sidan av så är man ju på ett eller annat sätt delaktig i hela 
grejen”. Vetskapen om att en person mår dåligt och att hen inte gör något för att 
stoppa det skapar stora skuldkänslor, vilket gör att hen känner att hen måste 
ingripa. Att ingripa och hjälpa till blir viktigare än de negativa konsekvenser som 
kan följa ett ingripande – exempelvis risken att mobbas själv.  
 
Mobbningsformer 
Skillnad mellan killar och tjejer 

Mobbningsformer återkom i elevernas förklaringar rörande könsskillnader i 
deltagarrollernas motivation till sina beteenden samt hur mobbning kan utvecklas 
över tid och hur detta skapa skillnader i hur en person i grundskolan kontra 
gymnasiet mobbar. Mobbningsformer var återkommande i kategorierna 
relaterade till deltagarrollerna. Ungdomarna beskrev att det är skillnader i hur 
mobbning ser ut bland killar och tjejer. I fokusgruppsintervjuerna återkom 
föreställningen om att bland killar är det vanligare med en kultur av hårda och lite 
elaka skämt och att mobbning bland killar är mer verbal och att killarna använder 
sig av dessa elaka skämt för att mobba. I en intervju beskrev Jessika (17 år) att 
det är en skillnad mot hur mobbning ser ut bland tjejer:  
 

Men jag tror väl mer att asså så här kroppsspråk. Asså typ blickar eller att man väljer 
att kanske vända ryggen så här asså. Och inte mer tuffa kommentarer. Sen kan det ju 
vara det också så klart. Men jag tror det är mer att dem väljer med kroppsspråket 
liksom. (Jessika, 17 år) 

 
Beskrivningen att tjejer använder mer gester, i form av elaka blickar eller 
kroppsspråk i form av att vända ryggen till, var något som är återkommande i flera 
intervjuer. Vissa beskrev även att det sker mer mobbning i form av utfrysning 
bland tjejer än bland killar: “Killar känns ju inte som att de fryser ut varandra på 
samma sätt.” (Filip, 17 år). Även om det fördes fram att killar kan frysa ut andra 
och att tjejer kan säga elaka kommentarer eller elaka skämt om någon, 
poängterade de att tjejer främst mobbar genom gester och utfrysning och att killar 
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främst mobbar genom elaka och hårda skämt och kommentarer. Den relationella 
mobbningen, genom exempelvis utfrysning, en elak blick, en gest eller en suck, 
menade eleverna skulle vara lättare att förklara bort: “Det blir så mycket svårare 
att upptäcka också och säga emot. ‘Fast du den där blicken’ ‘Vadå för blick?’” 
(Filip, 17 år). Mobbaren är medveten om att hen handlar fel, men mobbningen är 
samtidigt svår att upptäcka och det blir lätt att förklara bort om det skulle 
upptäckas.  
Skillnad mellan yngre och äldre 

När eleverna pratade om vilka metoder av mobbning som användes togs även 
skillnader mellan de som är yngre och de som är äldre. Eleverna berättade att när 
barn är unga är det mer direkta elaka kommentarer, exempelvis genom att kalla 
någon tjock eller ful, samt mer fysisk form av mobbning. När det gäller mobbning 
i äldre åldrar menar ungdomarna att det inte rör sig om direkta kommentarerna, 
glåporden eller fysiska slag och knuffar utan mer diskret mobbning i form av 
utfrysning, elaka skämt eller gester. Direkta kommentarer och fysiska slag är 
tydligt synliga och ger tydliga konsekvenser för den som utför handlingarna. Just 
konsekvenser är något som fördes fram som orsak till att mobbningen förändras i 
äldre åldrar:  
 

Nej men det är väl just det att man skapar sig en-, man får mer uppfattning om hur 
samhället fungerar när man kommer upp i 16/17 och inser att allt som jag gör som 
folk ser det kommer jag få konsekvenser för. Men om jag gör saker som folk inte ser 
då kan jag fortfarande påverka någon men jag kommer inte få konsekvenser för det. 
Och det är ju som du sa i början där att googla på vad mobbning innebär. Att just allt 
det här som är fysiskt mot en person är vanligare i de här yngre åldrarna och sedan 
övergår det i att mer, som ni sagt, utesluta. Då får inte jag några konsekvenser för 
det, men jag kan fortfarande mobba personen. (Axel, 18 år) 

 
Genom en ökad medvetenhet om konsekvenserna av de egna handlingarna och 
genom att personen förstår att de mer diskreta formerna av mobbning är mindre 
synliga, ändrar individerna hur de mobbar om de ska mobba någon. De som 
mobbar lär sig om sociala sanktioner de riskerar från sin omgivning om de synligt 
mobbar en annan människa. De blir även större och allvarligare legala 
konsekvenser relaterat till den fysiska formen av mobbning i äldre åldrar. Vid 15 
år gammal blir individen straffmyndig och om den fysiska mobbningen är 
tillräckligt grov kan ungdomen riskera legala sanktioner för sitt agerande. Därav 
en övergång till mer förfinad form av relationellt inriktad mobbning där 
uteslutning, gester och dylikt används som mobbningsform.  
 



50 

 

Må dåligt 
Kategorin Må dåligt var även en kategori som var framträdande som 

motivation bakom mobbarens beteende. För både killar och tjejer nämndes det att 
mobbaren kan vara osäker i sig själv och därav väljer att mobba någon annan:  
 

Det är ju för att vissa människor vill sätta sig över andra för att de själva mår dåligt, 
skulle jag säga. Jag skulle komprimera mobbning till det. Dåligt självförtroende och 
dålig självkänsla kanske leder till att man behandlar andra illa. (Algot, 19 år) 

 
Eleverna beskrev att mobbarens osäkerhet i sig själv gjorde att hen mobbade 
någon annan. Det motiverades genom att om mobbare visar att någon annan är 
sämre än de själva på något sätt eller skapar osäkerhet i någon annan flyttas 
omgivningens fokus på att mobbarna är osäkra till offrets osäkerhet. Mobbaren 
kan alltså dölja sin osäkerhet och i vissa fall kunna glömma att hen inte är bra på 
något eller att hen har brister. Mobbningen kunde även bero på att mobbaren mår 
dåligt över hur hemförhållandena ser ut:  
 

Det kan ju vara att dina föräldrar är skilda kanske och då kanske du mår dåligt över 
det. Och då för att må bättre kanske du börjar trycka ned någon. Alternativt att din 
pappa skulle ge sig på din mamma liksom med våld då kanske du skulle må dåligt av 
det och vill må bättre då. Och då trycker du ned på någon annan. Jag tror det är 
mycket som händer i hemmet som går ut över andra. (Elmer, 17 år) 

 
Mobbaren väljer att ta ut de negativa känslorna hen känner inför och från sin 
hemmiljön genom att mobba någon annan. De negativa känslorna som mobbaren 
känner blir svåra att uttrycka och blir för jobbiga att ha inom sig. För att reglera 
dessa känslor väljer mobbaren utåtagerande negativa beteenden, som mobbning. 
Att mobba någon till följd av negativa känslor beskrivs inte som ett medvetet och 
planerat val utan mer som en omedveten orsak. I samband med mobbning bland 
tjejer fördes det även fram att bli ignorerad hemma som en orsak till mobbning. 
Mobbaren mår dåligt över att inte få uppmärksamhet från sina föräldrar och väljer 
att mobba för att föräldrarna ska engagera sig i henne och därigenom ge henne 
uppmärksamhet. Det dåliga måendet här är lite skilt från det dåliga måendet innan 
i det att det verkar vara en mer medveten process av att mobba någon för att få 
föräldrarnas uppmärksamhet och engagemang.  
 
Sammanfattning 

Eleverna har i intervjuerna beskrivs flera olika möjliga motiv och 
förklaringar till varför elever tar eller hamnar i olika deltagarroller vid mobbning. 
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Dessa olika förklaringar och motiv relaterar till varandra på olika sätt. I 
intervjuerna går det vidare att skönja olika sätt som eleverna beskriver motiv för 
killar och motiv för tjejer. Centralt för både killar och tjejer är Social navigering 
i relation till mobbning. De olika deltagarrollerna beskrevs agera som de gjorde 
för att undvika att mobbas själva samt för att främja, behålla eller skydda sin egen 
sociala positionering. Faktorer som grupptryck och relationsband till personerna 
inblandade i mobbningssituationen togs upp i samband med social positionering. 
För försvararen var istället mod och medlidande för offret stora faktorer för ökad 
sannolikhet att personen ingriper.  
 Utöver dessa förklaringar gemensamma för båda könen nämndes det för 
killar ytterligare en dimension relaterad till den sociala navigeringen. Här betonas 
en mobbningsfrämjande kultur, av hegemonisk maskulinitet och elaka skämt, som 
centralt för mobbning bland killar. Den elaka skämt-jargongen beskrevs lätt bli 
en bortförklaring för mobbning bland killar, där mobbningen inte var mobbning 
utan “bara på skämt”, och elaka skämt användes som sätt att främja och bibehålla 
statusen inom kompisgruppen och klassen. Vidare kunde denna 
mobbningsfrämjande kultur försvåra både ingripande vid mobbning samt att offer 
säger ifrån. Eleverna menar även att de elaka skämten är något som främst gäller 
killar och att tjejer istället menas använda mer relationell mobbning, som 
utfrysning, suckar och blickar.  
 

Diskussion 
Mobbning är ett moraliskt övertramp som elever bedömer som mycket allvarligt 
oberonde om det finns regler om det eller inte på skolan och som mer fel än andra 
konventionella övertramp i barn och ungas vardag (Thornberg et al., 2016; 
Thornberg, Pozzoli et al., 2017). Mobbning kan även ses som en process av social 
kontroll och en process av social positionering (Strindberg et al., 2019). Det är ett 
socialt fenomen som sker i sociala kontexter (Hymel et al., 2015; Salmivalli, 
2010). Åskådare finns exempelvis närvarande vid 85–88% av fallen av mobbning 
(Craig & Pepler, 1997; Hawkins, Pepler & Craig, 2001). Deltagarroller är därav 
viktiga att undersöka och hur klasskamrater som blir vittnen till mobbning i 
klassen reagerar och agerar har dessutom stor betydelse för frekvens av 
mobbningsprevalensen i skolklasser (Salmivalli et al., 2011). Empiriska studier 
om ungdomars rationaler kring hur elever som tar eller hamnar i de olika 
deltagarrollerna motiverar sitt beteende i en mobbningssituation kan bidra till 
ökade insikter om vad som kan få en individ att antingen förvara ett offer eller 
mobba någon.  
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Föreliggande studie har identifierat och analyserat en rad rationaliseringar, 
neutraliseringar och rättfärdiganden som eleverna associerade med de olika 
deltagarrollerna i mobbning. Analysen av data som samlats in från 
fokusgruppintervjuerna har funnit flera olika potentiella motiveringar bakom 
deltagarrollernas ageranden samt, i viss utsträckning, även könsskillnader kopplat 
till dessa motiveringar.  

 
Mobbningsfrämjande kultur 
Machokultur, Elak jargong och ”Bara på skämt” 

Eleverna gav stor uppmärksamhet till olika sociala processer och strukturer 
när de reflekterade kring varför killar tar eller hamnar i olika deltagarroller vid 
mobbning och manlighet var något som ofta beskrevs som viktigt vid mobbning 
bland killar. Manlighet beskrivs i litteraturen även innefatta karaktärsdrag som 
självständighet, självhävdelse, risktagande, social dominans och aggression 
(Maccoby, 1998). Manlighet var något som eleverna menade var viktigt för killar 
att uppvisa och om de inte uppfyllde bilden av manlighet riskerar de att utsättas 
för mobbning.  Eleverna uttrycker vidare att denna kultur av att uppvisa manlighet 
är skadlig och mobbningsfrämjande där visande av känslor är en svaghet som kan 
leda till mobbning. Det som beskrivs i kategorin machokultur kan riskera eskalera 
till en kultur av skadlig/giftig maskulinitet (eng. “toxic masculinity”) – en kultur 
bland män som definieras av en samling social manliga karaktärsdrag som ska 
fostra dominans, förminskning av kvinnor, homofobi och meningslöst våld 
(Kupers, 2005). Drag av homofobi och förminskning av kvinnor i excerpt från 
intervjuerna, där “kyckling”, “tjej” och “bög” kan användas som förminskande 
eller nedsättandeskällsord för killar som inte lever upp till de maskulina 
karaktärsdragen.  

Kategorierna Elak jargong och “Bara på skämt” är nära kopplade till 
kategorin Machokultur. Killarna ska vara typiskt manliga och om de inte är det 
utan visar mer typiskt feminina drag blir de mobbade för det, enligt hur en del av 
eleverna i studien resonerade. Därför undviks mjuka känslor som kan associeras 
med kvinnlighet. Killarna förväntas visa sig som hårda, tuffa, stora och starka. 
Genom att mobba skapar de en bild av sig själva som att de är stora och starka för 
att passa in i de normer som följer machokulturen. Eleverna menar att denna 
machokultur skapar en struktur där hög status och makt fås genom att mobba eller 
kränka andra. De menar vidare att det ofta är en bråkig och stökig stämning i 
killars kompisgrupper samt i klassrummen. Denna kultur är även starkt 
sammankopplad med en norm av elaka skämt. Huuki och kollegor (2010) fann i 



53 

 

en kvalitativ studie med finska elever att skämt och humor både kunde användas 
som ett sätt att skapa sammanhållning i en grupp, samt som ett sätt att stärka den 
egna maskulina statusen, för att trakassera och kränka andra och för att exkludera 
andra. Eleverna beskriver i denna studie att de elaka skämten har en hård ton och 
att det är vanligt och accepterat att dra elaka skämt på andras bekostnad. Phillips 
(2007) fann hos killar att beskrivningar och beteenden som handlade om spratt 
och skämt var direkt utbytbara mot beskrivningar och beteenden som kunde 
förknippas med mobbning. Båda beskrevs som strategier som användes för att 
etablera maskulinitet, styrka, tuffhet, dominans och kontroll. Vidare menade 
Phillips (2007) att det är viktigt att uppmärksamma det sociala ansvaret som krävs 
för att stoppa dessa ohälsosamma normer och de våldsamma handlingar som 
stärker dessa normer. Menecini och kollegor (2015) har visat att om individerna 
accepterar en norm av mobbande beteenden, i detta fallet elaka skämt, accepteras 
det även på en gruppnivå. Denna acceptans av elaka skämt kan alltså vidmakthålla 
mobbning i en klass då den accepterats från omgivningen som en norm.  

Då känslor anses som en svaghet, får inte killarna visa om de blir sårade, 
ledsna eller dylikt av de elaka skämten eller någon annan form av mobbning. Om 
de skulle visa känslor finns en risk att de blir mobbade för dessa och därav lär sig 
killar att inte visa att de tar åt sig av elaka skämt eller någon annan form av 
mobbning. I en studie av Thornberg och kollegor (2013) med svenska ungdomar 
fann de att de som var utsatta för mobbning kunde använda sig av en form av 
social sköld där hen inte ville visa att hen tog åt sig av mobbningen. Denna sociala 
sköld gör det dock lättare för mobbarna att bortförklara sina omoraliska 
handlingar. Eftersom ingen visar att de blir ledsna kan mobbarna faktiskt tro att 
de bara skämtar och att ingen tar åt sig på riktigt. Det blir en form av förskönande 
omskrivning (Bandura, 1990, 1999a, 2016) då personerna menar att mobbningen 
inte är mobbning utan bara “skämt”. Eftersom offret kanske skrattar med eller inte 
visar att han blir negativt berörd av “skämten”, skulle mobbarna även kunna 
förminska av konsekvenserna av mobbning (Bandura, 1990, 1999a, 2016). I 
situationer där offret skrattar med är det lättare att denna mekanism av moraliskt 
disengagemang aktiveras hos mobbare, assistenter, understödjare eller passiva 
åskådare då de kan tolka situationen som att ingen tar skada. Offret skattar och 
därför kan det ju inte vara så farligt. Det kan relateras till förvrängning 
förminskning eller ignorering av det negativa beteendets skadliga eller sårande 
konsekvenser (Bandura 1990, 2016) men även associeras med 
ansvarsförskjutning (Bandura, 1990, 1999a, 2016). Mobbarna skyller ifrån sina 
omoraliska beteenden på en norm av negativa skämt. Det är inte de som gör fel, 
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utan det är bara en jargong och en norm som alla ska förväntas acceptera och följa. 
Samma sak för de som assisterar mobbaren och de som skrattar och hejar på 
mobbaren. De handlar ju bara i enlighet med den maskulinitetsnorm och de 
könsnormer som råder. Med en sådan rationalisering behöver de alltså inte känna 
personligt ansvar för hur de deltar i mobbningen. Alternativt kan mobbningen 
bortförklaras med ansvarsdiffusion (Bandura, 1990, 1999a, 2016), där personerna 
menar att det är flera närvarande och ingen annan säger ifrån alltså är det gruppens 
ansvar och ingens ansvar personligen att ingripa. Om hela gruppen och dessutom 
offret för de elaka skämten skrattar med har dessutom gruppen på ett sätt 
sanktionerat beteendet och alltså är det inte fel, enligt de som deltar i mobbningen.  

Att säga ifrån när klasskamrater drar elaka skämt och ifrågasätta en 
mobbare kan även innebära att personen bryter mot den tysta överenskommelsen 
om att elaka skämt är accepterade och inte mobbning (förskönande omskrivning). 
Att öppet ifrågasätta normen och tydligt markera att elaka skämt är just elaka och 
att det som händer i situationen är mobbning som inte kan omskrivs till skämt 
eller skoj gör att personer tydligt pekas ut som mobbare och offer för mobbning. 
Båda rollerna offer och mobbare är stigmatiserade (Thornberg et al., 2013) och 
något som personer vill undvika. Om en person skulle bryta mot normen och peka 
ut sig själv som ett offer följer även risken att hen pekar ut sig själv som avvikande 
och annorlunda för omgivningen (Thornberg et al., 2013). Som offer får personen 
en stämpel som avvikande och annorlunda, vilket ökar risken för att andra i högre 
grad accepterar att hen mobbas genom att mekanismerna dehumanisering och 
skylla på offret kan komma att aktiveras och breda ut sig i gruppen (jämför 
Thornberg, 2015). Detta då omgivningen accepterar att offer är avvikande, vilket 
leder till att de kan börja skylla mobbningen på att det är offrets fel att hen är 
mobbad eftersom hen är “konstig” (Bandura, 1990). De kan då använda 
mekanismer som att skylla på offret och börja dehumanisera offret (Bandura, 
1990). Detta kan vidare leda till en förvärrad situation för offret där mobbningen 
ökar i svårighetsgrad och intensitet. Om de använder mekanismen att skylla på 
offret kan ett argument vara exempelvis “Han är så känslig. Han gör en sån stor 
grej av allt när det bara är ett skämt. Han är ju elak mot de andra när han säger att 
de är mobbare, när de bara skämtade”. Flera mekanismer för moraliskt 
disengagemang kan då här komma att samverka: förskönande omskrivning (“bara 
på skämt”), förvrängning av konsekvenser (”inte så farligt”), ansvarsförskjutning 
(inte mitt ansvar – följer ju bara normerna om hur vi umgås, dvs. en elak jargong 
och machokultur), skylla på offret (är ju så känslig, svag eller följer inte normerna 
och får därför skylla sig själv) och dehumanisering (offret uppfattas som 
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”konstig”, ”udda” etc.). I en intervju menade exempelvis en elev att det finns en 
risk att bli dehumaniseras om personen skulle visa sig sårad av mobbningen. Även 
om inte själva termen används så resonerade eleven att omgivningen kan börja 
kalla personen “kyckling” och tillskriver offret “underlägsna” djuriska 
egenskaper (Bandura, 1990) En kyckling är ett djur som kan uppfattas som svagt 
och fegt och i detta fall kan det användas mot någon som visar känslor som 
uttrycker att hen blir ledsen, sårad eller kränkt och i en machokultur kan det bli 
ett tecken på svaghet. Inte bara att visa känslor är något som skulle göra killen 
svag i omgivningens ögon. Eleverna beskrev även att om en person skulle försöka 
försvara ett offer skulle detta kunna få negativa konsekvenser. Detta då de menade 
att det finns en förväntan på killar att vara självständiga. De ska kunna hantera 
alla situationer själva och om någon skulle hjälpa dem skulle de lätt kunna 
uppfattas som att de är svaga. På grund av detta kan det skapa hinder för de passiva 
åskådarna att ingripa då de eventuellt skulle kunna förvärra situationen för offret.  
Mobbning bland tjejer  

För mobbningssituationen som innefattar tjejer fanns också argumenten att 
det “bara är på skämt”, men inte alls i lika hög grad som hos killar. Här nämndes 
det mer förbipasserande som att “hon kanske tycker att det är kul och inte förstår 
att det är mobbning. Hon tror att hon bara skämtar.” Rationalen om att det bara är 
ett skämt beskrivs även nästan exklusivt i samband med deltagarrollen 
understödjare. Flera elever menade att en hård kultur av elaka skämt inte är 
särskilt accepterad av tjejer och eleverna är tydliga med att det inte är lika okej 
hos tjejer att bete sig så. Det är inte lika accepterat att dra elaka skämt på andras 
bekostnad och det är inte accepterat att tjejer är lika stökiga eller bråkiga som 
killar från omgivningen. Tjejer ska enligt litteraturen ha god kunskap om 
interpersonella relationer, visa värme, känslighet och altruistiska karaktärsdrag 
(Adler et al., 1992; Maccoby, 1998), något som även eleverna menade då de ofta 
lyfte fram att tjejerna förväntas vara kunna hantera sina känslor och kunna relatera 
till andras känslor. De förväntas även enligt eleverna ta hand om vänner och 
bekanta som är ledsna. Att vara stökig, bråkig och “skämtig” som killarna bryter 
mot vad som eleverna uppfattar som “tjejnormer” och blir en för stor kontrast mot 
hur de förväntas vara. Eleverna menar istället mycket att, om tjejer mobbar, är de 
mer diskreta i sin mobbning genom att använda gester, vända ryggen till, ge en 
“bitchblick” eller att himla med ögonen vara vanligare. Sådana indirekta och 
diskreta beteenden är lätt att förklara bort menade eleverna. Detta kan relateras 
till förskönande omskrivning (Bandura, 1990, 1999a, 2016) eftersom en tjej som 
mobbar någon annan på detta sätt kan använda argumentet att hon bara tittade åt 



56 

 

ett annat håll. Vidare kan mekanismer som förvrängning av konsekvenser och att 
skylla på offret (Bandura, 1990, 1999a, 2016) lätt aktiveras genom att den som 
ägnar sig åt sådan indirekt och diskret mobbning kan mena att det inte alls är 
mobbning och att ingen egentligen tar någon skada utan att det är offret som 
överreagerar och misstolkar allt.  

Forskning visar att tjejer mobbar i mindre utsträckning än killar och att de 
försvarar mer än vad killar gör (O’Connell et al., 1999; Parris et al., 2020; 
Thornberg & Jungert, 2014). En studie av Gini och Pozzoli (2006) fann bland 
annat att maskulina karaktärsdrag, som aggressivitet, risktagande, självständighet 
och självhävdelse, i högre grad predicerade mobbning hos både killar och tjejer. 
En högre mobbningsprevalens bland killar kan därför bero på machokulturen, där 
killar förväntas uppvisa dessa maskulina karaktärsdrag, och där misslyckande att 
leva upp till dessa skapar uppfattas som avvikande i gruppen. Det gör det lättare 
för killar att komma undan med mobbning för alla runt omkring ser det som skämt 
även om offret uppfattar det som mobbning.  
Medlidande 

Menolascino och Jenkins (2018) fann i en studie att ingripande berodde på 
om människorna tolkade situationen som ett nödläge för offret. Tjejer tenderade 
oftare att tolka mobbning som en nödsituation och ingrep därav oavsett vilken 
nivå av empati de kände. Det spelade inte heller någon roll för tjejer om det gällde 
affektiv empati, att känna med offret, eller kognitiv empati, att tankemässigt 
kunna sätta sig in i offrets situation. Tjejer var bättre på att tolka andras 
emotionella tillstånd och kände därmed ett större ansvar att ingripa (Menolascino 
& Jenkins, 2018). Detta är även kopplat till moralisk sensitivitet och moralisk 
stress (Gini et al., 2020; Thornberg & Jungert, 2013), där höga grader av moralisk 
sensitivitet samt höga nivåer av moralisk stress sammanhänger med en ökad 
sannolikhet för försvararbeteenden (Gini et al., 2020; Thornberg & Jungert, 
2013). Detta stämmer överens med vad eleverna berättat i intervjuerna, där tjejer 
lyftes fram som att de är bättre på att hantera och reglera egna känslor samt på att 
känna igen känslor hos andra. Detta innebär att de kände mer skuld om de skulle 
mobba någon eller såg någon annan mobba någon, samt i större grad ingriper och 
tröstar om de ser att någon är ledsen. Menolascino och Jenkins (2018) fann även 
i sin studie att killar om tolkade mobbning som en nödsituation var enbart 
beroende på hur hög affektiv empati de kände – högre affektiv empati gav högre 
chans till ingripande.  
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Social navigering 
Social positionering 

Eleverna i studien lyfte återkommande fram social positionering lyftes av 
eleverna som motiv bakom flera av deltagarrollernas ageranden. Detta kan 
jämföras med en tidigare studie med svenska elever som utgick från samma 
vinjetter som i denna studie men där eleverna var i åldrarna 11–12 år och som har 
visat på liknande resultat (Strindberg et al., 2019). I studien berättade eleverna om 
vikten av hög status och “coolhet” och för att undvika att bli ett offer till mobbning 
blev rollerna mobbare, assistent, understödjare och passiv åskådare sätt att främja, 
behålla eller skydda den egna sociala positionen (Strindberg et al., 2019). I denna 
studie gavs liknande beskrivningar av att använda eller förhålla sig till mobbning 
för att etablera, skapa eller behålla sin sociala position. Tidigare studier har visat 
att mobbaren ofta är en person med hög status (Pouwels et al., 2016), vilket även 
här poängterades av eleverna, det vill säga att mobbaren antogs ha en hög status. 
Eleverna i denna studie menade att även om assistenten har en hög status, är den 
inte lika hög som mobbarens. Detta mönster har även demonstrerats i tidigare 
studier (Pouwels et al., 2016; Strindberg et al., 2019). I tidigare forskning har även 
understödjaren beskrivits ha en status på ungefär samma nivå som assistenten 
(Pouwels et al., 2016; Strindberg et al., 2019). I föreliggande studie menade 
eleverna emellertid att understödjande inte nödvändigtvis behövde ha en hög 
status eller många vänner. Skälet till att personen själv inte aktivt mobbar utan 
istället stötar de som mobbar är för att personen inte är nära vän till mobbarna 
eller har lika hög status som dem, utan stödet är istället ett sätt att närma sig dem 
och få status.  

Även för kategorin Må dåligt gick det att finna spår av social positionering. 
Eleverna menade att personen som mådde dåligt kan känna en inre osäkerhet och 
för att undvika risken att mobbas för denna osäkerhet mobbar personen någon 
annan för att visa att offret är svagare än hen själv. Att använda mobbning som 
ett sätt att undvika att mobbas själv och som ett sätt att etablera sin sociala 
positionering har lyfts fram i tidigare studier (Strindberg et al., 2019; Thornberg 
& Delby, 2019; Thornberg & Knutsen, 2011; Thornberg et al., 2012)  

I dessa fokusgruppsintervjuer var emellertid social positionering och status 
även ett av de främsta skälen till varför eleverna trodde att en person skulle 
försvara offret i berättelsen med killar. Att försvararna ansågs ha en hög status är 
något som även funnits i tidigare studier (Pöyhönen et al., 2010; Sainio et al., 
2011). Personer med hög status antogs ha ett skydd för att riskeras att mobbas för 
att hen ingriper. Menolascino och Jenkins (2018) menar att populära elever har 
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skydd från att mobbas om de skulle ingripa på grund av sin popularitet. De 
ingriper emellertid sällan då de inte ser mobbningen. Detta då de som är populära 
troligen umgås med andra populära elever och det är sällan dessa som är målet 
för mobbning. De menade vidare att eftersom de sällan ser mobbning sker letar 
de inte heller efter mobbning eller upptäcker det eftersom de inte är vana vid det 
(Menolascino & Jenkins, 2018). Det är istället eleverna som är mindre populära 
som troligen ser mobbningen pågå. Eleverna uttryckte emellertid i intervjuerna 
att elever som har låg status troligen inte ingriper då de är rädda att de själva ska 
utsättas för mobbning. Interventioner för mobbning skulle därför kunna fokusera 
på hur dessa elever kan ingripa utan att utsätta sig för risken att mobbas själv.  
Mod 

Social positionering och dess påverkan på en individs tendenser att försvara 
kan vidare länkas till kategorin Mod och begreppet självtillit i att försvara utsatta 
(eng. “defender self-efficacy”) från litteraturen. Om personer har en hög tilltro till 
att de kan hjälpa i situationen, samt har en vetskap om hur de ska hjälpa ökar 
sannolikheten att de ingriper (Thornberg & Jungert, 2013; Thornberg, Wänström 
et al., 2017). Resultaten i föreliggande studie och som utgår från elevernas 
perspektiv på de olika deltagarrollerna i mobbning visar också att om en person 
känner större självtillit skapar det ett mod att våga ingripa. Eleverna beskrev även 
att tidigare erfarenheter av lyckade ingripanden gjorde att personen fick ett ökat 
självförtroende och en ökad självtillit som gjorde det mer sannolikt att personen 
skulle ingripa om hen hamnade i samma situation igen. Känner personen 
emellertid en låg grad självtillit till sin förmåga att försvara ökar risken för att de 
blir passiva åskådare, vilket också tidigare studier funnit (Thornberg & Jungert, 
2013; Thornberg, Wänström et al., 2017). Även detta var något som lyftes fram i 
intervjuerna för passiva åskådare, där eleverna menade att passiva åskådare inte 
vågar ingripa för att de inte hade tillräckligt hög status att de kände att de kan 
påverka situationen, eller för att de inte visste hur de skulle hjälpa till. Det skulle 
även kunna ses som en form av fördelaktig jämförelse från de passiva åskådarnas 
sida (Bandura, 1990). Även om det bästa och mest moraliska vore att ingripa kan 
de i deras ögon i alla fall vara bättre att gå och inte stötta mobbningen än att stanna 
kvar och blir ett stöd för mobbarna. Deras handling att gå är därmed mindre 
skadlig än att mobba och alltså kan obehaget från att bevittna mobbningen och 
inte ingripa möjligen lindras något.  

Emellertid nämner även eleverna att de passiva åskådarna skulle kunna gå 
från att vara passiva åskådare till att bli försvarare genom att be en lärare om hjälp. 
De passiva åskådarna känner ansvar och tycker att det som sker är fel men har för 
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låg självtillit som försvarare för att våga göra direkta ingripanden. En del elever 
beskriver att en möjlig utväg är att istället gå och berättar för en lärare, vilket blir 
en form av indirekt ingripande, vilket gör att de går från rollen som passiv 
åskådare till en mer indirekt försvararroll. En möjlig tolkning är att det tycks ske 
en slags ansvarsförskjutning när de väl har berättat för läraren, där läraren nu är 
den som i kraft av sin auktoritet har ansvaret att ingripa. Ansvaret blir som en 
stafettpinne. Det innebär alltså att de här går från passiv åskådare till försvarare, 
även om ingripandet som sagt är indirekt. De känner ansvar men lämnar över 
ansvaret till lärare. Då läraren inte är en del av ungdomsgruppen och i och med 
att läraren har auktoritet och en hög social positionering, kan de passiva åskådarna 
uppleva att hen är skyddad från att utsättas för kränkningar och mobbning. 
Grupptryck 

Grupptryck var ytterligare en motivation som lyftes för rollerna mobbare, 
assistent och understödjare. För assistenten och understödjaren fördes samma typ 
av motivering fram där de beskrevs som rädda för att själva bli utsatta för 
mobbning om de inte skulle följer mobbaren och stöttar hen. För Mobbaren var 
motiveringen om grupptryck annorlunda. Här menade eleverna att mobbaren 
egentligen inte vill mobba men hen känner sig tvingad av sin omgivning att ta på 
sig rollen som mobbare. Detta menade de kunde bero på att hen antingen känner 
sig tvingad att leva upp till de förväntningar som följer med rollen av att vara 
populär, att behöva agera som ens vänner förväntar sig eller att när hen lärde 
känna klassen fick hen en roll som hen nu inte vill ha. Enligt stämplingsteorin 
inom kriminologin kan individer som av samhället och sin omgivning ses som 
kriminella, hamna på kriminella banor (Sarnecki, 2003). Detta eftersom individen 
blir behandlad som en brottsling av omgivningen och då till sist börja känna sig 
som en brottsling och då även bete sig därefter. I detta fall skulle inte 
stämplingsteorin röra brottsligt beteenden, men jag skulle argumentera för att 
samma sak kan gälla en person som blir behandlad som en mobbare. Det kan vara 
svårt att gå emot omgivningens förväntningar. Detta är också i linje med modellen 
om deltagarroller i mobbning som antar att vilken roll elever tar eller hamnar i är 
en produkt av ett samspel mellan individuella särdrag och gruppens förväntningar 
på individerna (Salmivalli, 2010 och Salmivalli et al., 1996). Bandura (1997) 
menar även att social självtillit (dvs. ha en tilltro till sin kapacitet att framgångsrikt 
samspela med andra människor och fungera i grupper, t.ex. att skaffa vänner, att 
hantera konflikter etc.) är en viktig faktor för om personer ska våga stå emot 
grupptryck. Samma kan gälla för om en person ska våga gå emot omgivningens 
förväntningar på en. Rättfärdigandet av mobbning skulle kunna förklaras med 
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mekanismen ansvarsförskjutning utifrån teorin om moraliskt disengagemang 
(Bandura, 1990, 1999a, 2016). Mobbaren skulle kunna mena att hen känner sig 
tvingad av sin omgivning att ta rollen som mobbare eller att det bara är normen 
att hen ska bete sig som hen gör.  

Kategorin Grupptryck kan även kopplas till konformitet, vilket är en 
process där människor anpassar och förändrar åsikter, värderingar och beteenden 
för att bättre passa in i gruppen (Forsyth, 2009). Detta då människan har ett 
inneboende behov av att tillhöra och en rädsla för att uteslutas ur grupper. Behovet 
av tillhörighet och rädslan för exkludering är något som eleverna lyfte när de 
talade om rollerna understödjare och assistent. Rädslan för att mobbas själva och 
exkluderas gör att personerna hellre väljer att stötta mobbaren och göra något som 
de vet och känner är fel. Denna typ av konformitet kallas offentlig medgörlighet 
(Thornberg, 2020) eller normativ influens där personen anpassar sitt beteende och 
är foglig utåt sett, men privat inte håller med (Forsyth, 2009). Även detta skulle 
kunna motiveras med ansvarsförskjutning (Bandura, 1990, 1999a, 2016). 
Stöttning och medhjälp till mobbning ses som omoraliskt och fel, men personen 
kan för sig själv hävda att det inte var hen som började mobba, eller att det var 
under en form av order eller hot från mobbaren som de ens stöttade mobbaren till 
att börja med.  
Relationsband 

Relationsband var också en kategori som var återkommande för flera 
deltagarroller – Assistent, understödjare, passiv åskådare och försvarare. För 
understödjaren var relationsband relaterat till ett sökande efter tillhörighet, där 
personen inte kände att hen hade någon att umgås med. Eleverna menade att 
personen skrattar och hejar på för att söka sig till mobbaren och assistenten och 
försöka vinna deras vänskap. Hen mobbar inte både för att hen inte är tillräckligt 
bra vän med mobbaren och assistenten för att helt vara med, men även för att inte 
utesluta möjligheten att kunna umgås med de passiva åskådarna som inte tycker 
att mobbningen är okej. För assistenten rör relationsband istället till en nära 
relation till mobbaren som bygger på en blind lojalitet och respekt. Assistenten 
skulle kunna försvara mobbningen med att hen anser att svika en vän är ett värre 
moraliskt övertramp än att mobba någon. De blir då en form av fördelaktig 
jämförelse (Bandura, 1990, 1999a, 2016), där alternativet mobbning var det som 
personen såg som minst omoralisk. I andras ögon skulle mobbning nog ses som 
mer omoraliskt än att gå emot sin vän i detta fall. Det kan även tolkas som 
ansvarsförskjutning (Bandura, 1990, 1999a, 2016), där assistenten känner sig 
pressad till att följa sin väns (mobbarens) order. Det var då mobbaren som började 
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mobbningen och assistenten var tvungen att följa sin vän, men hade själv aldrig 
mobbat. Alternativt att det blir en form av ansvarsdiffusion där ansvaret späds ut 
mellan assistent och mobbare (Bandura, 1990, 1999a, 2016). 

För försvarare och passiva åskådare handlade istället relationsband om hur 
relationen till mobbare och offer försvårar eller underlättar ingripande. En relation 
till offret eller mobbaren, kunde för försvararen, underlätta ingripande då 
personen känner större personligt ansvar i situationen om hen känner de 
inblandade. Detta stämmer med tidigare forskning som visat att en starkare känsla 
av personligt ansvar skapar en större sannolikhet för ingripande (Forsberg et al., 
2014; Forsberg et al., 2018; Thornberg et al., 2018). En nära relation till offret ses 
även från omgivningen som en normal orsak till ingripande. Gällande en nära 
relation till mobbaren menade eleverna att det blev en form av “guilt by 
association” som motiverade ingripande. Om personen har en omoralisk vän blir 
hen omoralisk som gillar personen och umgås med hen. Det blir då ett större 
personligt ansvar att ingripa för att behålla bilden av sig själv som en moralisk 
individ. En nära relation till mobbaren blev för de passiva åskådarna en 
motivation till att inte ingripa. Detta då risken att uteslutas och inte få tillhöra 
vänskapsgruppen längre är värre än att acceptera att mobbning sker. Att inte vara 
vän med mobbaren beskrevs också både kunna försvåra och underlätta 
ingripande. Om personen inte känner mobbaren kan det kännas lättare att ingripa 
då personen inte riskerar att förlora en vänskap om hen ingriper. Det lyftes dock 
även att det fanns en risk att känslan av personligt ansvar minskar då personen 
inte känner någon tillhörighet eller närhet till någon i situationen. En minskad 
känsla av personligt ansvar i vid en mobbningssituation kan minska sannolikheten 
att personen ingriper (Bandura, 1990) 
 
Studiens begränsningar 
På grund av Covid-19 uppstod svårigheter att rekrytera deltagare. Ett större urval 
som representerar ännu fler grupper i samhället skulle öka chanserna för en större 
variationsrikedom i datamaterialet (Barbour, 2007; Hennink, 2014) och en ökad 
representativitet i studien. Vid rekrytering försökte jag se till så att jag fick en bred 
socioekonomisk representation av deltagare. Deltagarna kom från olika storlek på 
tätorter, från stora till små, samt från olika typer av bostadsområden vilket ökar 
denna bredd. Överförbarheten blir därmed säkrare. Emellertid blev det ett relativt 
litet urval som deltog i studien (N = 23) samt att det var en majoritet av killar som 
deltog. Därav går det att ifrågasätta överförbarheten i data då det är ett litet urvals 
åsikter samt en majoritet killar. Dock stämmer mycket av det som tagits upp 
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överens med tidigare forskning, vilket ökar trovärdigheten och överförbarheten i 
resultatet. 

En annan begränsning som coronasituationen resulterade i är studiens 
ekologiska validitet. Även om de naturliga kompisgrupperna skapade ett mer 
naturligt samtal bland eleverna, vilket stärkte den ekologiska validiteten (Albrecht 
et al., 1993), kunde inte fokusgruppsintervjuerna genomföras på elevernas 
respektive gymnasium då dessa var stängda för distansundervisning. På grund av 
detta tappades den naturliga skolmiljön och därmed vissa associationer som skulle 
kunnat hjälpa eleverna i sina reflektioner. Å andra sidan intervjuades dock 
ungdomar i sina naturliga kompisgrupper, vilket stärker den ekologiska 
validiteten.  

De kategorier som sedan presenterades i resultatet var de som lyftes flest 
gånger av eleverna och de som togs upp över flera intervjuer. Alternativa åsikter 
välkomnades men för de mesta sökte eleverna i intervjuerna konsensus, vilket är 
vanligt i fokusgruppsintervjuer (Barbour, 2007). Outliers och alternativa åsikter 
och tankar är något som välkomnas vid fokusgruppsintervjuer (Barbour, 2007; 
Hennink, 2014) samt vid analys med grundad teori då det kan tillföra nytt djup till 
redan befintliga teorier eller skapa en ny teori (Charmaz, 2014). Även om 
maskulina och feminina normer är något som lyfts av elever i tidigare studier blev 
det ett större fokus på just detta i denna uppsats.   

Även hur jag valde att definiera mobbning i studien kan diskuteras. Jag 
valde att utgå från forskningsdefinitionen av mobbning vid intervjuerna och 
tidigare studier har visat att elever i grundskola och gymnasium använder andra 
spontana definitioner av mobbning än den som används inom forskning (Byrne et 
al., 2015). Om däremot ungdomarnas spontana definitioner av mobbning använts 
skulle begreppsvaliditeten i intervjuerna kunnat äventyras (Barbour, 2007; 
Hennink, 2014). Den mobbning som lyfts fram i denna studie hade inte 
överensstämt med annan forskning då eleverna i denna studie kanske inte hade 
talat som samma sak på grund av olika definitioner av fenomenet. Att i början av 
intervjun ge en definition av mobbning stärkte istället begreppsvaliditeten, då alla 
var överens om vad som ingick i mobbningsbegreppet och därav hade samma 
utgångspunkt.  

Jag är äldre än deltagarna och pluggar på universitet vilket kan skapa en 
maktasymmetri mellan mig och deltagarna (Mandell, 1991; Mayall, 2008). Jag är 
inte mycket äldre än deltagarna, men det finns ändå en tydlig åldersskillnad. Jag 
har även varit med i TV-serier för ungdomar, vilket kunnat gjort att vissa av 
ungdomarna kände igen vem jag var och därmed kunnat öka denna 
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maktasymmetri. I intervjuerna var jag medveten om denna asymmetri och 
försökte minska denna genom att anta rollen som “minsta möjlig vuxen” samt ha 
ett nyfiket och öppet förhållningssätt till det som eleverna presenterade (Mandell, 
1991; Mayall, 2008). Att även lyfta fram dem som experter på deras upplevelser 
av hur det är att vara ungdom idag samt att intervjuerna genomfördes i grupper 
där de var med sina kompisar, kan ha minskat maktobalansen och gjort att 
eleverna kände en trygghet och stöd i situationen (Andersson, 1998; Hennessy & 
Heary, 2005; Hill, 2005; Mayall, 2008).  

Det finns även en risk för sociala önskvärdhetseffekter i elevernas svar i 
intervjuerna, där svaren inte behöver vara vad de verkligen tycker och tänker i en 
verklig situation (Lavrakas, 2008). Istället kan elevernas svar på frågorna vara det 
som är det mest acceptabla och korrekta svaret på frågan utifrån rådande normer 
och värderingar både i samhället och i kompisgruppen (Lavrakas, 2008). Detta 
försökte minskas något genom att jag i början tog upp att det inte finns rätt eller 
fel svar utan att jag var nyfiken på hur någon skulle kunna tänka som antog eller 
hamnade i en viss deltagarroll och att alla svar var välkomna. Även att ha en fiktiv 
situation med fiktiva karaktärer kan ha minskat detta något då eleverna inte 
behövde utgå från sig själva eller svara på hur de själva agerat eller tänkt i en 
situation som denna. 

I resultatet går det att se att det finns kategorier som nästan uteslutande 
gäller pojkar och mycket fokus från eleverna har just har lagts på mobbningen 
bland killar. Det går så klart att diskutera varför detta resultat kan ha framkommit. 
Ett skäl skulle kunna vara att deltagarrollerna mobbare, assistent och 
understödjare oftare tas av killar (Salmivalli et al., 1996; Thornberg & Jungert, 
2014) och att mobbning därmed mer blir förknippat till killar. Ett annat skäl till 
att mer fokus lagts på killar i resultatet kan vara för att det var fler killar som 
deltog i studien. De kan ha haft lättare att relatera till sitt eget kön och därmed 
talat mer om denna typ av mobbning. Två fokusgrupper var även bestående av 
enbart killar och detta kan vidare ha bidragit till att de i större utsträckning talade 
om mobbing bland killar.  

Vinjetterna som användes i intervjuerna kan även diskuteras. Dessa 
vinjetter presenterar en berättelse som många av eleverna menade var mer typisk 
hur mobbning kan se ut i grundskolan och framförallt på låg och mellanstadiet. 
Eleverna lyfte i intervjuerna fram att vinjetten inte representerade hur 
mobbningen ser ut på gymnasiet och menade att mobbning på gymnasiet är mer 
sofistikerad och diskret än den som illustreras i vinjetten. Detta kan så klart ha 
påverkat hu eleverna talade om mobbning i intervjuerna. Däremot anser jag att 



64 

 

vinjetterna ändå skapar en tydlighet som kan vara till nytta i en intervju. Vinjetten 
illustrerar tydligt de olika deltagarrollerna och kan göra det lättare att reflektera 
kring dem än som en mer diskret och sofistikerad form av mobbning skulle 
beskrivits.  
 
Slutsatser 
För att veta hur interventioner mot mobbning ska utformas är det viktigt att veta 
varför ungdomar mobbar, hur resonerar de kring egna och andras beteenden i en 
mobbningssituation samt vad ungdomarna själva uppfattar vad det är som får 
någon att ingripa och vad som kan hindra personen. Att förstå hur personer 
moraliskt rättfärdigar olika beteenden i en mobbningssituation kan ge en inblick 
i vad som krävs för att skapa effektiva interventionsprogram. Tidigare forskning 
har visat på vikten av att åskådare till mobbning ingriper för att minska 
mobbningsprevalensen i klasser (Kärnä et al., 2010; Salmivalli et al., 2011). 
Eleverna i denna studie menade att faktorer som självtilliten som försvarare, 
status, empati och relationen till mobbaren och offret spelar roll för att någon ska 
våga ingripa. Detta bekräftar även resultat från tidigare studier (Menolascino & 
Jenkins, 2018; Thornberg, Wänström et al., 2017).  

Tidigare studier har visat att mobbning är ett socialt fenomen som är 
beroende av sin sociala kontext (Hymel et al., 2015; Salmivalli, 2010; Thornberg 
et al., 2019). Faktorer som status och social positionering är viktiga att inkludera 
i narrativet kring mobbning (Thornberg & Delby, 2011; Thornberg et al., 2019). 
Detta då rädslan för att mobbas själv och jakten på status och en hög social 
positionering kan få individer att mobba, hjälpa någon att mobba, stötta mobbaren 
eller förbli passiv i situationer när mobbning sker (Thornberg et al., 2019). Även 
denna studie poängterar ungdomars sociala kontext som en viktig faktor vid 
mobbning och här lyfte ungdomarna fram både sociala faktorer som status och 
grupptryck samt faktorer som normer och kulturer i en klass som avgörande för 
mobbningsprevalensen. I en miljö där nedvärderande kommentarer är norm och 
där individer inte är tillåtna att visa om de blir sårade är det lätt att mobbning 
fortgår (Teng et al., 2020). I en miljö där mobbning och nedvärderande 
kommentarer är en norm och uppfattas som accepterat av omgivningen är det 
lättare att moraliskt rättfärdiga omoraliska beteenden. Det är lättare att förminska 
att det som faktiskt sker, skapa förskönande omskrivningar, fördela ut ansvaret på 
gruppen, skapa en distans mellan sig och den omoraliska handlingen. Det blir 
lättare att skylla på den som bli utsatt än att reflektera kring ens egna handlingar. 
Mer fokus behöver läggas på dessa skadliga normer och kulturer som finns bland 
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ungdomar när interventioner för mobbning ska skapas. Hegemonisk maskulinitet 
verkar vara en stor del av den mobbningsfrämjande kulturen som finns bland 
killar och att glömma bort detta när interventioner ska skapas kan vara att glömma 
bort en viktig del av orsaken till problemet. Vidare forskning skulle kunna 
fokusera på mobbningsfrämjande kulturer i skolor, som giftiga 
maskulinitetsnormer, och hur dessa påverkar mobbningsprevalensen i skolorna. 
Även forskning på interventioner riktade mot mobbningsfrämjande kulturer 
skulle behövas för att se om de går att påverka.   
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