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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna uppsats är att förklara hur kamratgrupperingar och sociala hierarkier utgör 

en väsentlig del av samt leder till mobbning bland skolungdomar. Detta har genomförts med 

kvalitativ meta-analys av forskningsartiklar, som har tolkats utifrån sociologiska teorier om 

stigmatisering och miniatyrsamhälleliga gruppers maktförhållanden. Resultatet har framställts 

genom en grounded theory ansats och analyserats utifrån meta-analytisk metod samt 

diskursanalytisk ontologi. Resultatet och analysen indikerar att kamratgrupperingar och 

hierarkier utgör skeden av komplexa händelseförlopp, från skolklassers sammansättningar 

fram till att mobbning utbryter. Konklusionerna av detta är att det behövs vidare 

fördjupningar av olika orsakssamband i framtida forskning. Sambanden behöver även 

uppmärksammas för att motverka hierarkiska skiljelinjer mellan kamratgrupper när man 

förebygger och avstyr mobbning. 

 

Nyckelord: mobbning, skolor, elever, ungdomar, kamratgrupper, sociala hierarkier, 

stigmatisering, maktförhållanden, litteraturstudie, meta-analys 

 

 

ABSTRACT 

The purpose of this essay is to explain how peer groups and social hierarchies are an essential 

part of, and generate bullying among school adolescents. This has been conducted through 

qualitative meta-analysis of research articles, which have been interpreted through 

sociological theories on stigmatization and power relationships between minor social groups. 

The results are presented through a grounded theory approach and analyzed by meta-analytic 

methods and discourse analytic ontology. The analysis indicates that peer groups and social 

hierarchies are stages of complex social processes, between the formations of school classes 

up until bullying breaks out. The essay concludes that further research of each causal 

relationship is needed in future research. The causalities also need to be considered when 

preventing social hierarchies and intervening in school bullying situations. 

 

Keywords: school bullying, students, adolescents, peer groups, social hierarchies, 

stigmatization, power relations, literature review, meta-analysis 
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FÖRORD 

Mobbning förklaras ofta som upprepade kränkningar mot personer under längre tid. Som 

vetenskapligt begrepp är det även väldigt brett då dess definitioner kan variera utifrån vilka 

aspekter som olika forskningsstudier fokuserar på. Mobbning skulle därmed kunna betraktas 

som ett samlingsbegrepp där olika typer av kränkningar ingår. Föreliggande uppsats är en 

kvalitativ litteraturstudie avgränsad till mobbning bland grundskole- och gymnasieelever. De 

aspekter som är i fokus är de kamratgrupperingar och sociala hierarkier som figurerar i 

skolelevers vardag, och deras samband med diverse mobbningsmekanismer. Syftet är att lyfta 

fram dessa aspekter inom mobbning bland skolelever och redogöra för sambanden. 

Kamratgrupperingar och sociala hierarkier nämns ofta vid diskussioner om mobbning, men 

deras samband förklaras sällan. Därmed ämnar uppsatsen ge en överblick av de förklaringar 

som figurerar i den beaktade forskningen. Utifrån sociologisk teori som tillämpas genom 

”grounded theory”, redovisas diverse orsaksförklaringar med hjälp av diskursiva teman. 

Analysen ger en övergripande sammanfattning av orsakssambanden som bekräftar tidigare 

vetenskapliga ställningstaganden. Konklusionerna framhåller även vikten av att 

vidareutforska sambanden och att vidareutveckla bekämpningsmetoder utifrån kunskapen om 

dem.
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1 INTRODUKTION 

Mobbning är ett stort och uppmärksammat samhällsproblem som de flesta har förståelse för 

och uppfattningar kring. Som samhällsämne har det fått stor uppmärksamhet i media, debatter 

och populärkultur. Detta har bland annat visat sig när enskilda fall har lyfts upp i nyhets- och 

debattprogram eller när det har varit ett centralt tema i dokumentärer, fiktiva berättelser samt 

offentliga personers biografier. Mobbning förekommer dagligen i flera samhällsfärer såsom 

skolor, arbetsplatser och sociala medier, vilket påverkar tusentals individer i alla åldrar. De 

tidigaste och längsta erfarenheterna av mobbning sker oftast under skoltiden vilket är av 

särskilt intresse för uppsatsen. Enligt rapporter från Friends hemsida drabbas omkring 60 000 

barn och unga varje år (Friends, 2018). Mobbningens innebörd förklaras ofta som upprepad 

kränkande behandling av individer under längre tid, vilket kan te sig på olika sätt. Att bli 

utsatt för mobbning får oftast allvarliga och långvariga konsekvenser för den psykiska hälsan 

och även de drabbades närstående. Därmed har det länge funnits ett allmänt intresse för att 

förstå och bekämpa mobbning i skolmiljöer. Det har dock visat sig vara komplicerat då det 

finns olika skäl till att mobbning uppstår. Likväl finns det olika sätt att utöva det på. Därmed 

varierar synsätten på problematiken och hur den skulle kunna lösas. Vissa betraktar 

mobbning som ett statiskt fenomen medan övriga anser att det är ett utfall av olika sociala 

omständigheter. Inom akademien har detta genererat flertal studier kring mobbning, med ett 

brett spektrum av företeelser att fokusera på. 

Mobbningsforskningen delas ofta upp i två huvudinriktningar: det individualpsykologiska 

perspektivet (även kallat individperspektivet) samt det socialkonstruktionistiska perspektivet 

(även kallat strukturperspektivet). Individperspektivet satte mycket av mobbningsforskningen 

på kartan i och med aggressionsforskaren Dan Olweus (1973) studier under 1970-talet. 

Perspektivet tillämpas ofta inom psykologi, vars forskningsstudier brukar vara kvantitativa 

och evidensbaserade. Synen på mobbning kännetecknas av att man omnämner individuella 

egenskaper som identitetskriterier för mobbare och mobboffer (Schott et al, 2014: 2-3, 

Frånberg et al, 2011: 11). Strukturperspektivet har däremot vuxit fram inom modern 

socialpsykologisk samt sociologisk forskning och är kritiskt gentemot individperspektivet. 

Till exempel anses det vara enkelspårigt att betrakta mobbare och mobboffer som 

personlighetstyper. Mobbning bör istället studeras utifrån sociala processer som avser olika 

individuella och sociala faktorer. Därmed är man mer intresserad av bakomliggande orsaker 

till mobbningsbeteenden, snarare än att fastställa samband mellan individer och 
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mobbningsbeteenden. Studier inom strukturperspektivet är oftast kvalitativa eftersom man 

söker mångsidiga och uttömmande orsaksförklaringar (Schott et al, 2014: 2-3, 28-29, 

Frånberg et al, 2011: 11-12, 28, 34).  

Det råder mycket oenigheter mellan de två huvudinriktningarna. Kritiken mot 

strukturperspektivet handlar ofta om huruvida förståelsen av mobbning kompliceras av att 

utgå ifrån åtskilliga faktorer. Därmed framställs individperspektivet som mer logiskt och 

evidensbaserat. Det synsättet kritiseras samtidigt som simpelt då mobbningens flexibilitet 

förutsätter att man förstår dess olika arenor och utföranden (Frånberg et al, 2011: 16). Vissa 

efterfrågar dock att de två inriktningarna möts då studier gällande individer och sociala 

förhållanden skulle kunna komplettera varandra (Schott et al, 2014: 37). Det har även bildats 

ringar på vattnet utifrån strukturperspektivet då nyare forskning innefattar 

fördjupningsstudier av särskilda sociala processer. Bland dessa ingår mobbningens relation 

till kränkningar och normer inom och mellan kamratgrupper (Frånberg et al, 2011: 28-29) 

vilket är av särskilt intresse i denna uppsats. 

I skolmiljöer är elevers sociala relationer till varandra en väsentlig del av deras vardag. 

Omkring tonåren har relationerna stor betydelse för identitetsbildningen i den sociala miljön. 

I det sociala nätverket uppstår det ofta mobbning mellan individer, vilket påverkar deras 

självbilder och uppfattningar om varandra. Detta gäller både de som mobbar och de mobbas. 

Mobbning utgörs sällan av friktion mellan enstaka individer som är avgränsade från övriga. 

Tvärtom så är det oftast systematiskt och organiserat i en miljö där individerna är uppdelade i 

kamratgrupper. Förekomsten av kamratgrupperingar utgör ofta en grund för 

mobbningsproblematiken. Inom strukturperspektivet är det väsentligt för att förstå 

mobbningsfenomenet (Schott et al, 2014: 42). De som mobbar ingår oftast i en dominant 

grupp som utmärker sig genom mobbningsbeteenden, medan de som mobbas oftast ingår i en 

mer socialt avgränsad och försvagad grupp. Oavsett hur pass inblandad man är i 

mobbningssituationer, så undgår sällan grupperingarna och de sociala positionerna någon i 

klassrums- eller skolmiljön. Detta gör det väldigt svårt för individer att distansera sig helt 

ifrån mobbningsprocesser, kamratgrupperingar och sociala hierarkier i vardagen. Oftast utgör 

det en lika stor del av skoltillvaron som undervisningen. Att tillhöra en skolklass gör det 

därmed oundvikligt att inte ingå i en social hierarki där dominanta representerar toppskiktet 

och exkluderade representerar bottenskiktet. Därmed associeras dominans oftast med 

mobbningsbeteenden medan exkludering innefattar utsatthet för mobbning. Att vidareförklara 
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sambanden mellan kamratgrupperingar, sociala hierarkier och mobbning ingår därmed i 

uppsatsens huvudfokus. I vilken utsträckning kan man redogöra för hur kamratgrupperingar 

och sociala hierarkier leder till mobbning? 

Jag har valt att söka förklaringar i genomförda undersökningsstudier vilket innebär att 

uppsatsen är en litteraturstudie över forskningsartiklar. Relevant information i artiklarna 

kommer att tolkas med hjälp av sociologisk teori om stigmatisering samt maktförhållanden 

mellan miniatyrsamhälleliga grupper. Genom meta-analytiska och diskursanalytiska metoder 

kommer jag sedan att analysera information och framställa en övergripande förståelse av 

orsakssambanden mellan kamratgrupperingar, sociala hierarkier och mobbning. Uppsatsen 

sammanfaller mestadels med strukturperspektivet då jag fokuserar på hierarkier och 

kamratgrupper som sociala processer. Därmed har jag även beaktat tidigare forskning med 

liknande fokus. Det teoretiska ramverket innehåller teorier om maktförhållanden mellan 

grupper, vilket är önskvärt inom perspektivet (Schott et al, 2014: 9), men även teorier om 

stigmatisering mellan individer. Dessutom utgör forskningsartiklar inom individperspektivet 

stora delar av urvalet. Uppsatsens centrala begrepp utgår även ifrån respektive inriktnings 

definitioner. Därmed kan uppsatsen betraktas som något gränsöverskridande mellan 

huvudinriktningarna.  

Eftersom mobbning är ett utbrett socialt problem, är kunskap om dess sociala processer högst 

relevant för skolors anti-mobbningsarbeten. Att implementera kunskapen i åtgärdsmetoderna 

ingår därmed i flera yrkesgruppers vardag. Kuratorer och elevhälsopersonal framställs ofta 

som ansvariga för det sociala klimatet inom skolor. Mobbningsproblematiken kräver dock att 

samtliga parter tar ansvar eftersom den innefattar flera områden inom och utanför skolorna. 

Interaktionen med elever och insynen i mobbningssituationer är därmed uppdelad på 

undervisningspersonal, elevhälsopersonal samt föräldrar. Ansvaret bör därmed fördelas 

mellan dem. Skolors resurser och möjligheter att påverka mobbning kan även bli 

kommunalpolitiska frågor. I fall där mobbning leder till långvarig psykisk ohälsa i vuxenlivet 

blir det även angeläget för kommunal socialtjänst. Därmed är kunskap om hur social 

utstötthet fungerar en viktig bas för olika praktikområden inom socialt arbete. 
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2 FORSKNINGSFRÅGA OCH SYFTE 

Uppsatsens övergripande syfte är att förklara hur kamratgrupperingar och sociala hierarkier, 

bland grundskole- och gymnasieelever, utgör en del av och leder till mobbning. Uppsatsen 

kan uppfattas som en förklarande sociologisk studie då den huvudsakligen fokuserar på 

orsaksförklaringar snarare än åtgärdsmetoder. Jag anser dock att detta är relevant för det 

sociala arbetets möjligheter att motverka mobbning vilket framhålls i uppsatsen.  

Orsaksförklaringarna framställs genom en meta-analys av forskningsartiklar inom ämnet. 

Uppsatsens forskningsmodell är en kombination av meta-analytiska och teorigrundade 

diskursanalytiska metoder. Forskningsartiklarna kommer därmed att tolkas utifrån 

sociologiska teorier, vilka är Erving Goffmans (2011) och Norbert Elias (1999) teorier om 

stigma respektive etablerade och outsiders. Utifrån tolkningarna kommer artiklarnas 

orsakssamband mellan kamratgrupper, sociala hierarkier och mobbning, att redovisas. 

Återkommande och avvikande orsakssamband kommer att bedömas utifrån meta-analytiska 

bedömningskriterier. Därmed besvaras uppsatsens frågeställningar utifrån sambanden. Vidare 

kommer sambanden att diskuteras utifrån en kritisk realistisk ontologi och i förhållande till 

mobbning som ett universellt samhällsfenomen. Uppsatsens specifika syfte är således att 

redovisa återkommande förklaringar till kamratgrupperingars och sociala hierarkiers 

orsakssamband inom mobbning. Förklaringarna redovisas och analyseras genom en grounded 

theory ansats samt meta-analytiska och diskursanalytiska direktiv.  

Uppsatsens frågeställningar är följande: 

- Vilka är de återkommande orsakssambanden till hur sociala hierarkier och 

kamratgrupperingar genererar mobbning? 

- Hur kan orsakssambanden förstås utifrån teorier om social stigmatisering och 

maktförhållanden mellan kamratgrupper? 
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3 EMPIRISKT FÄLT 

Syftet med detta avsnitt är att sammanfatta mobbningens empiriska fält och dess potentiella 

forskningsområden. Utifrån det diskuteras även mindre utforskade områden och uppsatsens 

förhållningssätt till dem utifrån dess huvudfokus. 

3.1 Sammanfattning av mobbningens olika forskningsområden 

Det empiriska fältet inom mobbning är väldigt brett då mobbning är ett globalt fenomen som 

förekommer i åtskilliga miljöer. Enligt vissa är fältet en avspegling, på mikronivå, av 

samhällsproblem på makronivå (Garandeau et al, 2014: 1124). Miljöer som ofta nämns är 

för-, grund- och gymnasieskolor, arbetsplatser samt internet och sociala medier. Mobbning 

kan förekomma i både mindre och större sammanhang såsom inom familjer eller på politisk 

nivå. Därmed kan mobbning tillämpas på ett flexibelt sätt utifrån vad som har störst effekt på 

dess måltavlor. Det finns flertal exempel på vad mobbning kan riktas emot. Det kan 

exempelvis handla om: individers etnicitet, ekonomi, klasstillhörighet, familjeförhållanden, 

funktionsförmåga, sexualitet, könsidentitet, intressen eller intellekt. Mobbning kan även 

utföras på olika sätt genom till exempel fysiska och verbala handlingar, ryktesspridning, 

utfrysning eller trakasserier på sociala medier. Det har upprättats olika benämningar för olika 

typer av mobbning såsom fysisk, psykisk och verbal mobbning. Vissa benämningar anspelar 

även på miljöer eller åldersgrupper såsom nätmobbning eller vuxenmobbning. Även detta 

breddar det empiriska fältet då intressen för särskilda områden utgör de studier som bedrivs. 

3.2 Kritik gentemot konventionell forskning 

Överlag finns det ett ökat akademiskt och samhälleligt intresset för att studera och bekämpa 

mobbning. Exempel på detta är stora utbud av undersökningsstudier, anti-mobbningsprogram 

samt ideella organisationers engagemang. Vissa problemområden uppmärksammas i större 

utsträckning än övriga. Därmed efterfrågas vidare forskning utöver den konventionella vars 

synsätt ibland kritiseras. I och med huvudinriktningarnas oenigheter, uppmärksammas till 

exempel kunskapsluckor inom bland annat genus, nätmobbning samt icke-västerländska 

miljöer (Frånberg et al, 2011: 21). Justin Canty et al (2014) anser att dessa områden behöver 

mer uppmärksamhet inom modern forskning. Det har till exempel länge redovisats hur fysisk 

mobbning är vanligare bland killar, medan psykisk mobbning är vanligare bland tjejer. Enligt 

Canty et al (2014) är detta heteronormativa stereotyper som behöver ifrågasättas för att hitta 

fler beteendemönster (Canty et al, 2014: 48-53).  
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Elizabeth J. Meyer anser också att viktiga områden inom genus och hbtq ignoreras. Enligt 

Meyer behövs vidare kunskap för att kunna motverka köns- och hbtq-diskriminering (Schott 

et al, 2014: 14, 209). I läroboken ”Mobbning – en social konstruktion?” problematiserar även 

Gun-Marie Frånberg et al (2011) att tjejer länge har varit osynliga i mobbningsforskningen, 

då det oftast är killars mobbningsbeteenden som uppenbaras. Tjejers aggressivitet blir därmed 

svårare att kartlägga och påverka vilket har lågprioriterats (Frånberg et al, 2011: 21). 

Likväl är icke-västerländska skolmiljöer underrepresenterade inom konventionell forskning i 

och med vad Canty et al (2014) kallar ”outtalad kulturimperialism”. Dessutom menar Canty 

et al (2014) att nätmobbning är ett relativt outforskat och unikt problemområde på grund av 

dess ”ansiktslöshet”. Detta är inte synonymt med anonymitet, utan möjliggörandet av 

direktkontakt utan fysisk kontakt (Canty et al, 2014: 48-53). Enligt Frånberg et al (2011) 

behövs mer kunskap för att kunna säkerställa om nätmobbning är en särskild typ av 

mobbning eller ett nytt redskap inom mobbning (Frånberg et al, 2011: 29). 

3.3 Uppsatsens förhållningssätt till kritik utifrån dess huvudfokus 

Den empiriska synen på skolmiljöers kamratgrupperingar och sociala hierarkier har även 

förändrats över tid. Till exempel ansågs hierarkier vara ett sätt att upprätthålla ordning på då 

man tillämpade kamratuppfostran i vissa svenska skolor. Enligt pedagogiska 

forskningsstudier betraktades det länge som positivt att äldre elever stiftade regler gentemot 

yngre trots maktmissbruket som medföljde (Frånberg et al, 2011: 9). Detta skildras som 

pennalism i Jan Guillous roman ”Ondskan” som utspelar sig på 1950-talet. Inom modern 

forskning har dock sociala hierarkier blivit allt mer associerat med utsatthet, ojämlikhet och 

negativt maktmissbruk. Kamratgrupperingars samverkan med hierarkier associeras även ofta 

med objektifiering och diskriminering av utomstående (Garandeau et al, 2014: 1124-1125). 

Därmed förespråkar skolors värdegrunder och anti-mobbningsprogram ofta normkritik, 

mångfald och ömsesidig respekt emellan elever. 

Som nämnt är uppsatsens övergripande syfte att framställa orsakssamband mellan 

kamratgrupperingar, sociala hierarkier och mobbning. Det har funnits en ambition att 

uppmärksamma så många aspekter av detta som möjligt, inklusive de mindre utforskade. 

Tillgången till material har dock utformat urvalet vilket har påverkat möjligheterna. 

Representationen av relevanta genusaspekter, nätmobbnings- och icke-västerländska studier 

är därmed låg i och med den begränsade tillgången till dem.  
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4 CENTRALA BEGREPP 

4.1 Mobbning 

”Mobbning” är uppsatsens huvudsakliga och mest omdiskuterade begrepp. Ordet känns 

troligtvis uppenbart för de flesta, men som akademiskt samhällsbegrepp är man långt ifrån 

överens om dess definition och innebörd. Den akademiska debatten mellan 

huvudinriktningarna är ett av skälen till detta. Fastställandet av en akademiskt allmängiltig 

begreppsdefinition är därmed orimlig, även om vissa definitioner är mer erkända än övriga 

(Frånberg et al, 2011: 20). De akademiska definitionerna skiljer sig även från de som används 

i vardagspraktiken. Inom offentliga myndigheter såsom Skolverket eller 

Folkhälsomyndigheten, är mobbning ofta synonymt med diskriminering, trakasserier eller 

kränkningar (Frånberg et al, 2011: 91). Enligt Skolverket ingår mobbning i kränkande 

behandling, vilket beskrivs som: ”uppträdande som, utan att vara diskriminerande, kränker 

barns/elevers värdighet, vilket kan vara nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden, slag, 

sparkar, utfrysningar eller hot” (Forsberg, 2016: 17). 

Den ursprungliga akademiska begreppsdefinitionen myntades av Paul Heinemann (1972) 

1969, vilken innefattade trakasserier och exkluderingar där enskilda individer utsattes för 

förtryck av flera övriga. Definitionen avsåg med andra ord ”alla-mot-en”-scenarion. Som 

begrepp blev mobbning snabbt utbrett mellan olika yrkeskategorier, där det fick olika 

betydelser (Schott et al, 2014: 4, Frånberg et al, 2011: 10). En av de mest återkommande 

definitionerna inom mobbningsforskningen är den som Olweus (1973) fastställde, vilken är 

”avsiktligt nedsättande och återkommande handlingar med maktobalans mellan de 

involverade”. Definitionen myntades i Olweus (1973) studie ”Hackkycklingar och 

översittare”, där mobbning utgör en underkategori till aggression. Sedan dess har Olweus 

(1973) ansats dominerat forskningsfältet. De senaste sjutton åren har tre av fem 

forskningsstudier utgått ifrån Olweus (1973) definition, vilka oftast ingår i 

individperspektivet (Schott et al, 2014: 5-6, 24, 27, Frånberg et al, 2011: 10, 47). 

Inom strukturperspektivet ifrågasätts Olweus (1973) begreppsdefinition av olika skäl. Enligt 

Canty et als (2014) kritik är definitionen avgränsande vilket försvårar möjligheterna att 

studera bakomliggande orsaker som kan relatera till genus, kultur eller miljöer (Canty et al, 

2014: 48). Risken för avgränsningar motiverar därmed strukturperspektivets önskan om att ha 

en öppen definition som adresserar mobbningens komplexitet. 
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Komplexiteten i fråga avser olika sociala processer, vilka utgör mobbningsfenomenet (Schott 

et al, 2014: 24). I Robin May Schott et als (2014) studie ”School bullying – new theories in 

context” redovisas flera ansatser inom perspektivet, vilka uppmärksammar och fördjupar sig i 

olika processer. Kortfattat relaterar redovisningarna till kamratgruppsrelationer präglade av 

maktförhållanden, konflikter samt rädslor (Schott et al, 2014: 38-39, 54-59, 78-79, 195-205). 

Redovisningarna är mycket utförliga vilket sammantaget kan framställa perspektivets 

ansatser som kritiska, omfattande och komplexa. 

Hänvisningar till Olweus (1973) definition är återkommande i forskningsartiklarna som 

analyseras i denna uppsats (Huggins, 2016: 169-170, Sentse et al, 2015: 946, Nesdale et al, 

2008: 889, Reijntjes et al, 2013: 1217, Reijntjes et al, 2013: 1217, Sandstrom et al, 2013: 197, 

Sijtsema et al: 2009: 57, Volk et al, 2012: 222, Forsberg et al, 2014: 557, Jones et al, 2012: 

419, Pouwels et al, 2016: 239, Caravita et al, 2011: 378, Garandeau et al, 2014: 1125). Vissa 

artikelförfattare kombinerar den även med specificerade definitioner. Exempel på dessa är: 

”tvångsmekanism för att upprätthålla normer gentemot de som inte uppfyller eller hotar dem” 

(Huggins, 2016: 170-171), ”strategiska försök att förvärva centrala, starka och dominanta 

positioner inom kamratgrupper” (Reijntjes et al, 2015: 63, Reijntjes et al, 2013: 1217) samt 

”systematiskt maktmissbruk” (Jones et al, 2009: 853). Vissa artiklar framställer även 

empiriska definitioner utifrån sitt forskningsresultat. Exempel på dem är: ”oetiskt substitut för 

auktoritära reaktioner gentemot normavvikelser, som upprätthåller homogenitet” (Huggins, 

2016: 172-173), samt ”avsiktliga kränkande handlingar gentemot offer som inte kan försvara 

sig” (Wojcik et al, 2015: 9). 

Som vi ser indikerar redovisningarna att mobbningsbegreppets betydelse är väldigt 

omdiskuterad. För att använda en öppen definition, utan att avgränsa det till en särskild 

inriktning, hänvisar jag till Camilla Forsberg (2016). Forsberg (2016) använder mobbning 

som ett sensibelt koncept (”sensitising concept”) istället för att utgå från en specifik 

begreppsdefinition (Forsberg, 2016: 19). Detta innebär att ämnet utforskas utan 

förbestämmelser och istället utifrån studiens innehåll. Schott et al (2014) använder sig delvis 

av detta koncept då de konstaterar att kunskap om mobbning ständigt bör omprövas utifrån 

ny information (Schott et al, 2014: 25).  
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4.2 Mobbare 

Likt ”mobbning” skiljer sig även definitionen av ”mobbare” mellan huvudinriktningarna. 

Inom individperspektivet är kriterierna för en mobbare naturligt aggressiva, ondsinta och 

elaka personlighetsdrag. Mobbarna stimuleras av att utöva makt över andra och är enligt 

definitionen ”en gång mobbare, alltid mobbare” (Schott et al, 2014: 28-29, Frånberg et al, 

2011: 11, 50, 54). Inom modern psykologisk forskning har dock olika typer av mobbare 

framställts. Psykologen Stuart Tremlow (2000) har exempelvis listat tre mobbartyper med en 

successiv variationsgrad av självkänsla och ängslighet. Dessa typer är: den sadistiska 

mobbaren, den deprimerade översittaren och den agiterade mobbaren. Aggressivt beteende är 

den gemensamma nämnaren för typerna medan självförtroende, ängslan och skolresultat 

stegvis sjunker mellan dem (Schott et al, 2014: 55). 

Inom strukturperspektivet betraktas inte mobbare som naturliga personlighetstyper utan 

snarare som sociala identiteter. Identiteterna uppstår utifrån vederbörandes sociala positioner 

inom skolmiljöer, vilka kan vara flytande och flexibla. Det innebär att positionerna kan 

variera och förändras utifrån omständigheterna. Därmed kan mobbare upphöra att vara 

mobbare eller övergå till att vara mobboffer och vice versa. Likväl kan individer vara både 

mobbare och offer samtidigt (Schott et al, 2014: 8, 28-29). 

Bland de analyserade artiklarna figurerar inga återkommande definitioner. Vissa artiklar 

saknar även begreppsdefinitioner utöver ”mobbning”. Exempel på enstaka teoretiska 

definitioner av ”mobbare” är: ”sociala konstruktioner inom sin miljö som bestraffar de som 

anses mindervärdiga och inte kan motsätta sig negativa bedömningar och kränkningar” 

(Huggins, 2016: 169-170) samt ”de som pekar ut och oskadliggör normavvikande” (ibid: 

170-171). Bland de empiriska definitionerna nämns: ”självutnämnda beskyddare av rådande 

normer som har omgivningens medgivande så länge handlingarna inte kritiseras” (ibid: 169-

170), ”de populära högt uppe i sociala hierarkier” (Forsberg et al, 2014: 572-573) samt ”de 

med makt genom värderade egenskaper som stärker sin status genom att kränka de med låg 

status” (Pouwels et al, 2016: 241). I uppsatsen kommer begreppet ”mobbare” mestadels 

sammanfalla med strukturperspektivets definitioner. Jag anser därmed inte att mobbare är en 

naturlig eller statisk identitet utan snarare en social och flexibel sådan. Däremot anser jag att 

aggressivt och maktfullkomligt beteende kan utgöra identitetskriterier. En kompromiss 

mellan huvudinriktningarnas och artiklarnas definitioner kan beskrivas som: utövare av 

nedsättande handlingar som utnyttjar sin kontextbundna maktposition gentemot övriga. 
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4.3 Mobboffer 

Huvudinriktningarnas definitioner av ”mobboffer” skiljer sig på samma sätt som definitionen 

av ”mobbare”. Inom individperspektivet handlar det om naturliga personlighetsdrag, vilka 

sammanfattas som: aggressionshämmade, svaga, ängsliga och osäkra. Olweus (1991) har 

även framställt två typer av mobboffer. Dessa är: det passiva- respektive det provocerande 

offret. Det passiva offret är ängsligt, utmärker mindervärdeskomplex och agerar passivt 

gentemot angrepp och förolämpningar (Frånberg et al, 2011: 57), medan det provocerande 

offret är konfliktbenäget och har en allmänt besvärlig, okoncentrerad och omogen attityd 

(ibid: 57). 

Inom strukturperspektivet kritiseras dessa definitioner som utpekande gentemot de som 

utsätts för mobbning (Schott et al, 2014: 29, Frånberg et al, 2011: 11, 50, 54). Detta i och 

med att man tillskriver personlighetsdrag utifrån sociala omständigheter, vilket även gäller 

mobbare. Som nämnt anses mobboffer istället vara socialt konstruerade- och ibland flexibla 

identiteter. De sociala identiteterna kan därmed skifta eller vara multipla. Utifrån det 

argumenterar man även för att se förbi identiteterna inom mobbningsforskning och inom anti-

mobbningsprogram (Schott et al, 2014: 8, 25, 28-29).  

Bland de analyserade forskningsartiklarna figurerar endast empiriska definitioner av 

mobboffer. Exempel på dessa är: ”de med normavvikande egenskaper eller beteenden” 

(Huggins, 2016: 172-173), ”impopulära som oftast är långt nere i sociala hierarkier” 

(Forsberg et al, 2014: 572-573) samt ”de mest maktlösa i kontexten” (Pouwels et al, 2016: 

248). Vissa artikelförfattare redogör också för olika typer av mobboffer. Loes Pouwels et al 

(2016) påpekar till exempel att de med mer maktinnehav än offren, men mindre än mobbarna, 

ofta är anhängare eller efterapare av mobbningsbeteenden. Detta innefattar individer som 

både mobbar och mobbas (ibid: 248) vilka exemplifierar de sociala positionernas flexibilitet. 

I likhet med definitionen av ”mobbare” anser jag inte att ”mobboffer” är en naturlig eller 

statisk identitet, men att individperspektivets identitetskriterier är rimliga. Min 

sammanfattande definition av mobboffer blir därmed: de med tillskrivna normavvikelser, 

lågstatus och lågt maktinnehav. Jag vill även tillägga att begreppet ”efterapare” kommer att 

användas i uppsatsen, vilket innefattar imitation av mobbningsbeteenden i syfte att höja sin 

status. 
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4.4 Typer av mobbning 

Det görs även skillnad på olika typer av mobbningsbeteenden, även om dessa inte är lika 

bundna till huvudinriktningarna. I de analyserade forskningsartiklarna är de mest 

förekommande beteendetyperna ”direkt-” och ”indirekt mobbning” (även kallad ”relationell 

mobbning”). Direkt mobbning innefattar trakasserier som utövas genom direktkontakt och 

kan vara fysiska, hävdande eller verbala (Reijntjes et al, 2015: 64, Wojcik et al 2015: 4). 

Indirekt mobbning innefattar handlingar som inte förutsätter direktkontakt med 

ryktesspridning och utfrysning som exempel (Reijntjes et al, 2015: 64, Wojcik et al, 2015: 4, 

Thornberg, 2015: 168). Definitioner av mobbningsbeteenden kan dock variera mellan olika 

kulturer då exempelvis indirekta mobbningsbeteenden sammanfaller med den japanska 

allmängiltiga definitionen av mobbning (Frånberg et al, 2011: 28, 35). 

Som nämnt framställer konventionell forskning ofta att direkt mobbning är vanligare bland 

killar, medan indirekt mobbning är vanligare bland tjejer (Nesdale et al, 2008: 890, Ojala et 

al, 2004: 20, Sandstrom et al, 2010: 219, Sandstrom et al, 2013: 209, Reijntjes et al, 2015: 64, 

Salmivalli, 2009: 114, Dijkstra et al, 2008: 1296), vilket Canty et al (2014) kritiserar i sin 

efterfrågan av studier som fokuserar på motsatta mobbningsbeteenden mellan könen (Canty 

et al, 2014: 51). I föreliggande uppsats kommer jag att använda begreppen direkt- och 

indirekt mobbning med den redovisade innebörden, men utan kopplingar till genus. 

Vidare är nätmobbning ett mobbningsbeteende vars representation är begränsad i den 

beaktade forskningen. Endast Canty et al (2014) definierar begreppet som: en förlängning av 

den reella vardagen, vilket möjliggör fler mobbningsbeteenden utan fysisk kontakt (ibid: 52-

53). I media har nätmobbningsbeteenden framställts som strategiskt kränkande handlingar på 

internet och i sociala medier. I vissa fall har individer hängts ut i syfte att ge övriga en 

negativ bild av dem (UR Skola, 2018). Utifrån dessa definitioner sammanfattar jag 

nätmobbning som: motiverade mobbningsbeteenden utanför den fysiska kontexten. 

4.5 Normer 

Normer är ett annat återkommande begrepp bland forskningsartiklarna, som inte är bundet till 

någon huvudinriktning. Däremot används det oftast inom strukturperspektivet eftersom det 

berör sociala processer. En av artiklarnas definitioner är: ”regler och principer inom 

kamratgrupper som proklamerar önskvärda beteenden och attityder vid interaktion med dem” 

(Salmivalli, 2009: 117). Två typer av klassrumsnormer som redovisas i urvalet är 

beskrivande- och föreskrivande normer.  
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”Beskrivande klassrumsnormer” (”descriptive norms”) syftar till hur utspritt vissa beteenden 

och attityder är i klassammanhang. Större utbredning leder oftast till större inflytande (Sentse 

et al, 2015: 944, Salmivalli, 2009: 117). ”Föreskrivande klassrumsnormer” (”injunctive 

norms”) syftar till den allmänt upplevda inställningen till särskilda beteenden i 

klassammanhang. Detta kan därmed vara avgörande för huruvida mobbningsbeteenden 

upplevs som normativa, legitima och tillåtna (Sentse et al, 2015: 944). I uppsatsen kommer 

jag att utgå ifrån ”normer” som fenomen som präglar skol- och klassrumsmiljöer enligt den 

nämnda definitionen. ”Föreskrivande-” och ”beskrivande klassrumsnormer” kommer också 

att användas utifrån de redovisade definitionerna. 

4.6 Stigma 

Stigma är ett teoretiskt begrepp som förklaras i uppsatsens teoridel. Mike Huggins (2016) 

förenklade definition av begreppet är: ”utanförskap som uppstår ur sociala- samt kulturella 

koder och generar grupprelaterat innan- och utanförskap” (Huggins, 2016: 177-183). Detta 

kan innebära att en allmän avsky uttrycks gentemot individer samt att man utesluts från 

sociala aktiviteter (Frånberg et al, 2011: 44). I föreliggande uppsats är stigma ett 

samlingsbegrepp för teoridelens redovisningar, vilket sammanfaller med Huggins (2016) 

definition samt kontextbundna normavvikelser. 

4.7 In- och ut-grupper 

In- och ut-grupper är begrepp vars betydelser kan variera inom sociologisk- och 

mobbningsforskning. Begreppen är dock av störst intresse inom strukturperspektivet då de 

berör grupprocesser. In-grupper avser oftast kamratgrupper med hög social status. Utifrån 

deras sociala identitet bildas illusioner om osårbarhet samt stereotyper om övriga grupper 

(Schott et al, 2014: 35). In-gruppers inbördes beundran triggas därmed genom fientligt 

bemötande av utomstående (Schott et al, 2014: 68). Bland forskningsartiklarna är en 

definition av in-grupper: ”de med tillgång till samhällets resurser” medan ut-grupper är 

”avvikande som saknar tillgång till resurser och är sårbara för exkludering, fördomar och 

bestraffning” (Huggins, 2016: 177-183). Dessa definitioner kommer att användas i uppsatsen, 

där ”samhället” avser skolmiljöers miniatyrsamhällen. In-grupper kommer även avse de som 

är högt uppe i den sociala hierarkin och ofta utövar mobbning, medan ut-grupper är långt nere 

i hierarkin och ofta utsätts för mobbning. 
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4.8 Popularitet 

Som begrepp används ”popularitet” oftast inom strukturperspektivet då det är en social 

egenskap. Begreppet avviker dock ifrån dess vardagliga innebörd som syftar till att man är 

omtyckt. Istället innebär det att man uppfattas som dominant, inflytelserik och har hög social 

status (Thornberg, 2015: 173, Reijntjes et al, 2015: 1218, 1227, Salmivalli 2009: 114 & 

Sijtsema et al, 2009: 59). Enligt Frånberg et al (2011) är popularitet en kontextbunden 

statusrelaterad beteckning som kan utmärkas genom statushöjande kamratrelationer. Att 

dominanta och inflytelserika individer inte är omtyckta kan däremot uttryckas genom att de 

beskrivs som snobbiga eller dryga (Frånberg, 2011: 42-43). 

Vidare redogör forskningsartiklarna för två typer av popularitet. Ena typen är ”sociometrisk 

popularitet” vilket syftar till att vara omtyckt, accepterad och ansenlig. Denna typ av 

popularitet förknippas inte med mobbning eller aggressivt statuspräglat beteende. Istället 

motiveras det av kollektiv hänsyn, vilket inte ingår i mobbningsbeteenden (Caravita et al, 

2011: 377-391, Sijtsema et al, 2009: 59). Den andra typen av popularitet är ”upplevd 

popularitet” vilken syftar till synlighet, inflytande samt prestation vilket förknippas med 

aggressiva statuspräglade mobbningsbeteenden. I uppsatsen kommer popularitetsbegreppen 

att användas enligt dessa redovisningar. 
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5 TIDIGARE FORSKNING 

5.1 Grupptillhörighet och sociala identiteter 

I Mikael Rostila et als (2012) lärobok ”Den orättvisa hälsan” sammanställs en översikt av 

den moderna samhällsforskningen beträffande social hälsa. Enligt kapitelförfattarna har 

kamratgrupperingar i skolmiljöer stor påverkan på elevers psykiska hälsa i och med sociala 

relationers betydelser under ungdomsåren. Relationerna påverkar i hög utsträckning känslor 

av trygghet, bekräftelse och inflytande. Det sociala nätverket är i sin tur uppbyggt av olika 

kamratgrupper som är centrala sammanhang för handlingar och beteenden. Grupperna blir 

därmed referenspunkter för medlemmarnas sociala identiteter, då självbilderna formas utifrån 

gruppers reaktioner och förväntningar. Detta influerar även handlingar och beteenden då 

inkludering förutsätter anpassning. I och med dessa identiteter figurerar gränsdragningar 

mellan grupperna samt interna ”vi och dem” mentaliteter (Rostila et al, 2012: 299-306). 

 

5.2 Hierarkiska skiljelinjer mellan kamratgrupper 

Gruppnätverken har även en hierarkisk dimension där grupperna har olika status. Att ingå i 

en hög- respektive lågstatusgrupp påverkar därmed medlemmarnas individuella identiteter då 

de blir representanter för grupperna de tillhör. Status kan avgöras utifrån olika faktorer 

beroende på vad som ger bekräftelse från kontextens dominanta majoriteter. De med hög 

status utmärker sig ofta som framträdande och inflytelserika medan de med låg status 

framstår som tillbakadragna. Statusvariationerna mellan grupper har stor inverkan på den 

sociala interaktionen och det sociala klimatet, vilket även påverkar individers självbilder och 

självförtroenden (Rostila et al, 2012: 307-310). Högstatusgrupper och majoriteter betecknas 

ofta som in-grupper medan lågstatusgrupper och minoriteter betecknas som ut-grupper. 

Enligt Ronald Jacobsons (2010) meta-studie ”A place to stand: intersubjectivity and the 

desire to dominate” ökar den upplevda pressen att inneha makt och status i de tidiga tonåren. 

Genom upplevelsen av att omgivningen sätter press på en, blir mobbning ett medel för att 

uppfylla kraven. Man kan därmed stärka ens sociala identitet som högstatusperson genom 

mobbningsbeteenden inför vittnen, vilket också stärker den utsattes sociala identitet som 

lågstatusperson. Enligt Jacobson (2010) innefattar den allmänna pressen en rädsla för att 

tilldelas låg status, vilket även motiverar mobbning eftersom popularitet inte kan figurera 

utan impopularitet. De som är involverade i mobbningssituationerna betraktas oftast utifrån 

deras sociala identiteter (Jacobson, 2010: 38-56). 
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5.3 Mobbares och mobboffers sociala identiteter 

Även om mobbning inte alltid utbryter gentemot de med låg status befinner de sig oftast i 

riskzoner då de har låg popularitet, få vänskapsrelationer och är måttligt respekterade. 

Mobbning uppstår därmed där kamratgrupperingar, hierarkier, status och popularitet 

figurerar. Utförandet innefattar också olika typer av positioner där utförare, medhjälpare, 

offer, vittnen och försvarare kan ingå (Rostila et al, 2012: 312-316). Enligt Christina 

Salmivallis (2009) meta-studie ”Aggression and violent behavior” utses oftast de som är 

osäkra, avvikande och försvarslösa av mobbare. Därmed kränker mobbarna dem inför 

vittnen, i syfte att höja sin status på de utsattas bekostnad (Salmivalli, 2009: 113). 

Robert Thornberg (2015) anser i sin meta-studie ”The social dynamics of school bullying: the 

necessary dialogue between the blind men around the elephant and the possible meeting 

point at the social-ecological square” att de med lägst status oftast utsätts för långvarig 

mobbning. Kortvarig mobbning kan däremot riktas mot de som är mitt i hierarkin och 

försöker ansluta sig till populära in-grupper. Enligt Thornberg (2015) motiveras även detta av 

att stärka in-gruppers dominans, genom att begränsa utomståendes möjligheter att interagera 

och framstå som likvärdiga (Thornberg, 2015: 167-168, 173-174). 

5.4 Identitetskriterier 

Thornberg (2015) framställer även mobbning som ett utfall av konkurrens över socialt 

hierarkiska positioner. Mobbningsbeteenden blir därmed konkurrensmedel som genererar 

sociala stämplingar. Mobbare är oftast socialt inkluderade högstatuspersoner medan 

mobboffer är socialt exkluderade lågstatuspersoner. De med funktionsnedsättning eller behov 

av specialstöd är enligt Thornberg (2015) exempel på de som ofta hamnar i riskzoner (ibid: 

170, 176). I en annan av Thornbergs (2011) meta-studier “She’s weird! The social 

construction of bullying in school: A review of qualitative research” beskrivs mobboffer-

stereotypen som någon med annorlunda och avvikande klädsel, utseende, beteende eller uttal 

(Thornberg, 2011: 258). 

5.5 Hur mobbning härrör ifrån normer 

I Camilla Forsbergs (2016) avhandling ”Students’ Perspectives on Bullying” 

uppmärksammas inkludering, exkludering, makt och svaghet som väsentliga faktorer 

gällande svenska och nordamerikanska mellan- och högstadieelevers sociala positioneringar. 

Enligt Forsberg (2016) är de utfall av beteenden och handlingar som anpassas eller avviker 

från rådande normer, vilka kan variera mellan olika kontexter (Forsberg, 2016: 81).  
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Genus-, etnicitets- och sexualitetsnormer är tre av Forsbergs (2016) exempel på 

samhällsnormer som ofta figurerar i skolmiljöer och upprätthålls genom mobbning (Forsberg, 

2016: 82, 87, 89). 

Thornbergs (2011) material skildrar samband mellan mobbning och allmän intolerans mot 

mångfald inom kontexten. Mångfald avser i detta fall de tidigare nämnda sociala avvikelserna 

som går emot rådande normer. Därmed blir mobbning ett sätt att signalera fördomar gentemot 

dem. Normer och avvikelser är däremot sociala konstruktioner eftersom de definieras av de 

med hög social status. Ur definitionerna uppstår även ”vi och dem” mentaliteter där de som 

representerar ”vi:et” höjer sin makt genom att hävda sina värderingar. De normavvikande blir 

därmed måltavlor för högstatuspersoner, som upprätthåller skiljelinjerna mellan ”vi” och 

”dem” genom mobbning och utfrysning (Thornberg, 2011: 258-262). 

5.6 Sociala stämplingar 

Ett motiv till att fördöma de avvikande är att de kan upplevas som hot mot etablerade normer 

och regler. Hoten kan därmed åtgärdas genom nedsättande termer som stämplar de 

avvikandes identiteter på ett fördomsfullt sätt. Stämplingarna blir i sin tur berättiganden för 

mobbning och negativ särbehandling då de som är ”konstiga” anses förtjäna det. Det blir 

också en stor del av de avvikandes sociala identiteter och när de etableras tar fler avstånd från 

dem. Avståndstagandet beror delvis på rädsla för att förknippas med de avvikande 

(Thornberg, 2011: 259-260). Forsberg (2016) kallar det demoraliseringsprocess då tillskrivna 

identiteter anses berättiga mobbning. Mobbarna konstrueras därmed som ”de normala” som 

upprätthåller ordningen som ”den avvikande” är ett hot mot. Det blir således önskvärt att 

försvara ordningen utifrån upprättade normer och oönskat att utmana den. Övriga motiveras 

därmed att tillåta eller medverka i mobbningen, medan de utsatta objektifieras, skuldbeläggs 

och ses som ansvariga för den (Forsberg, 2016: 25, 28, Salmivalli, 2009: 115). 

Thornbergs (2015) exempel på sociala stämplingar som normaliserar mobbning är: ”ful, tönt, 

efterbliven, offer, äckel, dum, skum, hora”. De utsatta betraktas därmed utifrån sina 

stämplingar snarare än som individer (Thornberg, 2015: 165-166). Utsatta fastnar även i, vad 

Thornberg (2011) kallar en ”social fälla”, eftersom de av rädsla undviker kontakt med 

varandra medan eventuella försök att närma sig in-grupper oftast har motsatt effekt. Därmed 

är det svårt för utsatta att påverka sin tillskrivna identitet och situation. De sociala 

stämplingarna och identiteterna infogas ofta i självbilden och blir svåra att avveckla 

(Thornberg, 2011: 262). 
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5.7 In-gruppers interna förhållanden 

Det kan även förekomma friktion i in-grupper då samhörigheter bygger på att leva upp till 

normkriterierna. Mobbning kan därmed variera utifrån makt-, statusförändringar och 

grupptillhörighet. In-gruppers uteslutningar av egna medlemmar på grund av interna 

maktkamper eller regelbrott är tydliga exempel på det. I Thornbergs (2011) material skildras 

fem exkluderingstekniker som in-grupper kan använda både externt och internt. De tekniker 

som används utåt är nedsättande bemötanden och imitation av gruppledares 

mobbningsbeteenden. Teknikerna som används internt är nedsättande behandling av svagare 

gruppmedlemmar, stigmatisering av enskilda gruppmedlemmar och utestängning från 

gruppen (Thornberg, 2011: 263). Interna maktkamper kan leda till mobbning (Thornberg, 

2015: 174) där den utestängda får det svårt att ansluta sig till en annan grupp på grund av att 

hen är en före detta in-grupp medlem (Thornberg, 2011: 263). Skälet är att när upplevd 

popularitet avtar finns det ingen sociometrisk popularitet att falla tillbaka på. I Johanna 

Svahns (2012) avhandling ”The everyday practice of school bullying” beskrivs ett empiriskt 

exempel i en svensk skola. I exemplet är utestängning, ryktesspridning och hämnd gentemot 

en enskild gruppmedlem, konsekvenser av regelbrott mot gruppens handlingsnormer. 

Gruppen prövar därmed olika bestraffningsmetoder för att få ”förbrytaren” att ta 

konsekvenserna av sitt snedsteg (Evaldsson, 2012: 32-35, 38, Svahn, 2012: 70-71, 76-77). 

 

5.8 Mobbningsbeteendenormer 

I och med de komplexa förhållandena som råder i in-grupper kan värnandet om dess 

positioner utgöra motiv till mobbning. Mobbning triggas därmed utifrån pressen att leva upp 

till gruppnormerna samt att upprätthålla popularitet och makt. Detta kan även influera 

utomstående, som inte initialt deltar i mobbningen. Deras motiv kan, enligt Thornberg (2011) 

vara rädsla för att själva bli utsatta för mobbning, att positionera sig i hierarkin eller att 

förvärva makt (Thornberg, 2011: 263-265). Enligt Forsberg (2016) blir sådan mobbning 

målorienterad då den innefattar strävan efter makt, höjd status eller sociala förmåner. Makt 

utgör i det här fallet möjligheten att utse och påverka bemötandet av mindervärdiga, medan 

svaghet utgör oförmågan att motverka omgivningens syn på och bemötande av en själv 

(Forsberg, 2016: 15-17). Bland Forsbergs (2016) empiriska utsagor framgår det även att 

mobbning normaliseras, inom och mellan kamratgrupper, då det ofta förknippas med att vara 

tuff och ha hög status. Därmed blir viljan att följa normer, passa in och ha hög status ett 

motiv till att delta i mobbning (ibid: 27). 
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Enligt Salmivallis (2009) studie är acceptans från mobbare och avancemang i sociala 

hierarkier, större motiv till efterapande än att stifta bekantskap med dem (Salmivalli, 2009: 

116). Enligt Thornbergs (2015) och Anthony Volk et als (2012) meta-studie ”Is adolescent 

bullying an evolutionary adaptation?” har detta oftast motsatt effekt. Skälet är att 

avancemang ofta misslyckas och istället tillförs mobbningsbeteenden till efteraparnas sociala 

identiteter. Därmed betraktas de enbart som mobboffer som mobbar. Utfallen blir oftast att de 

både har lägre sociometrisk- och upplevd popularitet än övriga mobbare och mobboffer 

(Thornberg, 2015: 171, Volk et al, 2012: 231).  

En av Thornbergs (2015) avvikande redovisningar är att in-grupper tillämpar målorienterad 

mobbning instrumentellt till att etablera maktpositioner. Det innebär att mobbningsbeteenden 

sedan upphör när positionerna är etablerade och stabiliserade (Thornberg, 2015: 172). Denna 

information avviker dock från uppsatsens övriga redovisningar och teorier om att 

maktinnehav upprätthålls genom kontinuerligt förtryck. Schott et al (2014) anser exempelvis 

att det finns konstanta ömsesidiga risker mellan kamratgrupper att förlora sina sociala 

positioner. Därmed motiveras in-grupper konstant till att bevara sin position genom 

mobbning (Schott et al, 2014: 42). 

5.9 Mobbningens tystnadskultur 

Att utomstående går emot in-grupper är oftast ovanligt på grund av maktobalanserna, men 

enligt Thornberg (2011) kan förtroenden för vuxna vara en påverkande faktor. Dock 

genererar mobbning oftast tystnadskulturer. Skälen som Thornberg (2011) anger är: rädslan 

att stämplas som tjallare, att inte bli tagen på allvar, att bli uthängd av vuxna på ett sätt som 

förvärrar situationen, att provocera in-grupper ytterligare samt att vuxna förbiser tidiga 

skeden inom mobbning där sociala stämplingar etableras (Thornberg, 2011: 263-265). I 

Svahns (2012) tidigare nämnda exempel (se in-gruppers interna förhållanden) hade den 

utestängda gruppmedlemmen stämplats som tjallare av de övriga, vilket ledde till ytterligare 

friktion och upprepade bestraffningsförsök trots vuxnas försök att kontrollera situationen 

(Evaldsson, 2012: 32-35, 38, Svahn, 2012: 70-71, 76-77). 

Allmänhetens rädsla för att ingripa kan enligt Forsberg (2016) utgå ifrån tidigare nämnda 

normer, där det kan anses vara mesigt att vända sig till vuxna, vilket kan försämra ens status. 

Därmed blir det viktigare att skydda sig själv än att riskera att förvärra läget. De informella 

normerna som konstrueras mellan kamratgrupper, kan dessutom ha en accepterande 

inställning till mobbning, även om det går emot en formell värdegrund.  
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Detta kan skapa grupptryck där det uppstår rädsla för att ingripa i eller informera vuxna om 

mobbningssituationer (Forsberg, 2016: 20-21, 23-24). 

Den sociala statusens samspel med inkluderings- och exkluderingsprocesser försvårar också 

möjligheterna att ingripa. Hypotetiskt har de med hög status lättare att ingripa medan de med 

lägre status än mobbarna tar stora risker om de försöker hjälpa utsatta. Därmed blir det 

återigen viktigare att skydda sig själv genom att inte ingripa (Forsberg, 2016: 23-24). Dock 

utgör in-gruppers tidigare nämnda normer ett hinder för populära att ingripa även om de vill. 

Enligt Thornberg (2015) är förutsättningarna för att våga ingripa att man är populär, omtyckt 

och oberoende av in-grupper. Detta är en sällsynt kombination av egenskaper, då in-grupper 

oftast har monopol på popularitet. Därmed är utomstående oftast omtyckta, men impopulära 

eller saknar bägge kriterier (Thornberg, 2015: 173). 

 

5.10 Genusperspektiv 

Överlag har genusperspektiven låg representation i uppsatsens ämnesområde. Enligt Volk et 

al (2012) är direkta mobbningsbeteenden vanligare bland killar, medan indirekt mobbning är 

vanligare bland tjejer. Bägge mobbningstyper kan dock motiveras av att framstå som attraktiv 

inför det motsatta könet (Volk et al, 2012: 225-229). 

Svahns (2012) empiriska utsaga (se in-gruppers interna förhållanden och mobbningens 

tystnadskultur) beskrivs som ett exempel på mobbningsbeteenden som är vanligare bland 

tjejgrupper än killgrupper. Enligt Svahn (2012) är de interna handlingarna mer indirekta och 

strategiska då man prövar olika strategier utifrån olika konsekvenstänkanden. Till exempel 

tillämpas utestängning och konfrontation gentemot ”förbrytaren”, försvarsmekanismer inför 

vuxna samt hämnd genom rekrytering och manipulationsförsök av utomstående. Därmed 

försöker gruppen kontrollera situationen och samtidigt mörka handlingarna inför vittnen 

(Evaldsson, 2012: 32-35, 38, Svahn, 2012: 70-71, 76-77). Transpersoner eller personer som 

betvivlar sin könsidentitet nämns inte i den tidigare beaktade forskningen. 
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6 TEORETISKT RAMVERK 

För att analysera empirin har jag valt att använda mig av modern sociologisk teori om social 

stigmatisering mellan individer och grupper. Teorierna ingår i Erving Goffmans (2011) samt 

Norbert Elias (1999) studier: ”Stigma: den avvikandes roll och identitet” respektive 

”Etablerade och outsiders”. Motiveringen till valet av teorier är deras brukbarhet till att 

studera socialt förtryck och utanförskap inom olika kontexter. Teorierna kompletterar 

dessutom varandra då de har varsitt fokus. Stigma fokuserar huvudsakligen på stigmatisering 

på individnivå medan etablerade och outsiders fokuserar på stigmatisering på gruppnivå. 

Därmed förhåller sig det teoretiska ramverket till bägge huvudinriktningar inom 

mobbningsforskning. 

Stigma är ett utbrett teoretiskt begrepp vars definition, likt mobbning, kan variera. Goffmans 

(2011) övergripande definition av stigma är tillskrivandet av negativa egenskaper mot 

bakgrund av bestämda kännetecken. Exempel på kännetecken kan vara social position, etnisk 

tillhörighet eller sexuell läggning. Goffmans (2011) teorier har lagt en grund för 

vidareutvecklingen av den sociologiska begreppsapparaten som berör exkludering och 

utanförskap. Elias (1999) är en av de som har byggt vidare på Goffmans (2011) teorier. I 

”Etablerade och outsiders” studeras två samhällsgrupper där en etablerad grupp anser sig ha 

ett större värde än en grupp nykomlingar. Värdet grundas på upprättade normer och 

värderingar som nykomlingarna anses oförmögna att uppfylla. Studien berör ett 

mikrosamhälle vars mekanismer har utökat stigmateorins begreppsapparat, då de är 

applicerbara på övriga miniatyrsamhällen där grupper stigmatiserar varandra (Elias et al, 

1999: xxii-xxiv). Elias (1999) använder sig av termerna ”etablerade” och ”outsiders” för de 

som stigmatiserar och de som stigmatiseras. Jag kommer dock att använda mig av 

synonymerna in-grupper och ut-grupper, då de används i uppsatsens övriga avsnitt.  
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6.1 Stigmatisering mellan individer 

6.1.1 Sociala identiteter 

Enligt Goffman (2011) stigmatiseras individer utifrån en identitet som de tillskrivs av sin 

omgivning. Denna identitet är alltså en social konstruktion inom dess kontext och därmed 

finns det skiljelinjer mellan hur man egentligen är och hur man, inom kontexten, bör eller inte 

bör vara. Begreppet för hur man är, är den faktiska sociala identiteten, medan ideal och 

normer om hur man bör eller inte bör vara betecknas som en skenbar social identitet. 

Stigmatisering genereras därmed utifrån vilken typ av skenbar social identitet omgivningen 

tilldelar en. Eftersom stigma syftar till förtryck, riktas fokus oftast på negativa skenbara 

identiteter (Ritzer, 2009: 309, Goffman, 2011: 10). 

Tilldelningen av en skenbar social identitet påverkar individens självuppfattning i den mån att 

de sociala erfarenheterna som identiteten medför bildar en ”jag-identitet”. ”Jag-identiteten” 

utgörs därmed av identitetsstämpeln som har inpräglats samt dess påverkan på 

självuppfattningen. ”Jag-identiteten” blir därmed synlig när individer identifierar sig som 

stigmatiserade eller utsatta personer. De som stigmatiseras förväntas dock acceptera sitt 

stigma och inte betrakta sig som utsatta utifrån sin utestängning från sektorer av det sociala 

livet. Därmed är det tabu att hysa bitterhet, agg eller självömkan utifrån ens stigma (Goffman, 

2011: 117-118). 

6.1.2 Stigmatiserande drag 

Det finns två kategorier av drag som leder till stigmatisering. Den ena kategorin är 

misskrediterat stigma medan den andra är misskreditabelt stigma. Misskrediterat stigma 

syftar till fysiska drag, till exempel handikapp, medan misskreditabelt stigma syftar till icke-

fysiska drag, till exempel sexuell läggning. Stigma uppenbarar sig dock inte genom dragen i 

sig, utan i interaktionen mellan stigmatiserade och icke-stigmatiserade individer samt 

spänningarna som interaktionen medför (Ritzer, 2009: 309, Goffman, 2011: 10). 

6.1.3 Mönster och attribut 

Stigma uppstår inom kontexter där det är förbestämt vilka egenskaper som är positiva och 

negativa för de individer som vistas inom kontexten. Det teoretiska begreppet för sådana 

bestämmelser är ”mönster”, vilka är en stereotypi som har upprättats av en majoritet inom 

kontexten. Benämningen för positiva egenskaper är ”attribut”, vilka oftast innefattar 

förmånliga anseenden inom kontexten. Man blir däremot utstött om man innehar negativa 
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egenskaper enligt de rådande mönstren. Utifrån detta associeras ens stigma med oförmåga 

och oduglighet. Stigma utgörs därmed av en relation mellan olika mönster och attribut 

(Goffman, 2011: 10-11, 13). 

6.1.4 Stigmatiserade grupper och nedsättande termer 

I kontexter där flertal individer blir stigmatiserade bildas vanligtvis grupper som utgörs av de 

som är stigmatiserade. Gruppmedlemmarnas inställning till formationen är ambivalent då de 

varken helt kan acceptera eller bryta sig loss från gruppen eftersom den är sammansatt genom 

exkludering. Övrigas uppfattningar om gruppen och dess medlemmar baseras därmed på 

deras gemensamma stigma, vilket också upplevs som en typ av gemenskap. Därmed anses 

det vara autentiskt och lojalt att hålla sig till gruppen medan det upplevs som fegt och dumt 

att försöka avvika från den. Feghet är i det avseendet nekandet av ens sociala position medan 

dumheten syftar till bristen på riskmedvetenhet i att lämna gruppen, på grund av ens sociala 

position (Goffman, 2011: 119, 123-124). 

Det kan dock förekomma friktion i en grupp av stigmatiserade individer då graden av 

stigmatisering kan variera mellan medlemmarna. Det kan innebära att vissa bemöter andra, 

som är mer stigmatiserade än dem själva, på samma sätt som de själva blir bemötta. Därmed 

finns det en pendling i individers identifikation baserad på en önskan om att förena och liera 

sig med majoriteten genom sådant bemötande. Utåt sett skulle dock sådant agerande upplevas 

som fegt och dumdristigt av tidigare nämnda skäl. Denna typ av friktion förblir dock oftast 

intern (ibid: 117-118). 

De stigmatiserades skenbara identitet förtydligas även när de populära använder sig av 

stigmatiserande termer. Dessa termer är enbart meningsfulla inom relationerna mellan 

stigmatiserade och populära. Termernas slagkraft är likväl beroende av avsändarens och 

mottagarens medvetenhet om avsedda förödmjukelser. De används avsiktligt till att framkalla 

skam över mottagarens stigma och mönstren karaktäriseras av mottagarnas oförmåga att ge 

igen med motsvarande termer. Även om nedsättande termer används gentemot de med 

attribut är de oftast oanvändbara i ordkrig då stigma är mer skambelagt (Elias et al, 1999: 

xxix). 
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6.2 Stigmatisering mellan grupper 

6.2.1 Maktförhållanden 

Kärnan i stigmatiseringen mellan grupper är, enligt Elias (1999), maktförhållandena. När två 

eller flera grupper står i en beroenderelation till varandra, och en grupp är överlägsen ifråga 

om makt, uppfattar den sig ofta som bättre än andra. En sådan grupp är en in-grupp som är 

utrustad med så kallad gruppkarisma innefattandes gruppegenskaper som utomstående 

saknar. De som inte ingår i in-gruppen känner därmed underlägsenhet då de saknar samma 

förtjänster (Elias et al, 1999: xix-xx). 

Genom att utnyttja sin maktställning upprätthåller in-gruppmedlemmarna sina föreställningar 

om att vara bättre och mäktigare än övriga och kan även påtvinga föreställningarna om 

överlägsenhet utanför gruppen. Ett sätt att utöva makt på är att missunna och tabubelägga 

likvärdig social kontakt med medlemmar av ut-grupper. Tabun upprätthålls genom social 

kontroll, som till exempel skvaller om de som överträder tabun. Över tid accepterar därmed 

ut-grupp-medlemmar sin tillhörighet i en mindre aktad och respekterad grupp (ibid: xx). 

6.2.2 Inre sammanhållning 

Maktresurserna som tillåter in-grupper att hävda sin överlägsenhet och stämpla övriga som 

mindervärdiga är oftast en eller flera faktorer som skapar gruppsammanhållning, kollektiv 

identifikation och normgemenskap. Faktorerna är relativa, men betydande i sin kontext. 

Kombinationen av inre sammanhållning och social kontroll blir därmed avgörande för 

maktrelationerna mellan olika grupper. Ju högre grad av sammanhållning, desto högre 

maktöverskott. Detta stärks när gruppmedlemmarna tillåts reservera sociala positioner med 

maktpotential. Skälet till ut-gruppers oförmåga att uppnå motsvarande sammanhållningar är 

att medlemmarnas gemenskap utgår ifrån deras stigma. I övriga avseenden är de främlingar 

för varandra och därmed kan utestängningen vara svår att förstå för dem (ibid: xxi-xxiii, xlii). 

6.2.3 Nomier och anomier 

In-grupper tenderar även att utnyttja sina maktresurser till att hävda sin självuppfattning och 

uppfattning om andra på ett inflytelserikt sätt. Detta sker genom att in-gruppens 

självuppfattning formas utifrån sin ”nomiska” del, vilket är en exemplarisk del som 

framträdande medlemmar representerar. Ut-grupper tillskrivs däremot de värsta egenskaperna 

utifrån deras värsta del, vilken är deras ”anomiska” minoritet. Denna förvrängning där ”de 

bästa” respektive ”de sämsta” egenskaperna dras till sin spets tillåter in-grupper att övertyga 
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sig själva och sin omgivning om sina föreställningar. In-grupper utvecklar därmed en 

kollektiv fantasi som utgör medlemmarnas självbild och självideal, vilken de identifierar sig 

med. In-gruppers fördomar gentemot ut-grupper kan även tillskriva materiella drag hos ut-

gruppmedlemmar, utifrån den kollektiva fantasin. Därmed befriar sig in-grupper från 

skuldkänslor då de anser att ut-gruppers stigman är naturliga mindervärdesmarkeringar (Elias 

et al, 1999: xxiii, xxxvii-xxxviii, xlvi). 

6.2.4 Stigmatiseringens sociodynamik  

Förutsättningen för in-grupper att sätta bestående underlägsenhetsstämplar är en funktion av 

gruppernas ömsesidiga beroende av varandra i den gemensamma kontexten. Kärnan är en 

ojämn maktbalans med inbyggda spänningar, vilken är avgörande för förtryckets effektivitet 

och långvarighet. Detta förutsätter att in-grupper etablerar sig och bevarar sitt maktmonopol, 

annars kan det försvagas eller brytas. Så länge den sociala överlägsenheten fortlöper kan ut-

grupper försvagas ytterligare när deras lägre värden börjar ingå i deras självbilder (ibid: xxiii-

xxv). Värdena kan te sig genom utsatthet, förödmjukelse och undergivenhetsattityder som 

leder till att ut-grupper upplever sig som bristfälliga och mindervärdiga utifrån in-gruppers 

normer. När in-gruppers föreställningar börjar figurera i ut-gruppers inre röster tar de stor 

skada och effekt då underlägsenhet i makt upplevs vara synonymt med mänsklig 

underlägsenhet (ibid: xxvviii, xxx). Strategier och rutiner som tillämpas för att bevara 

värdena kan vara skvaller eller att beskylla ut-grupper för att plagiera handlingar som annars 

skulle vara respektingivande. In-grupper kan därmed även utnyttja sin maktposition till att 

påverka övrigas uppfattningar om ut-grupper (ibid: xlix). 

6.2.5 Gruppkarisma och gruppskam 

En motiverande faktor till in-gruppers förtryck är upplevda hot från utomstående, gentemot 

in-gruppers etablerade livssyn och normer. Att sluta leden mot utomstående blir därmed ett 

sätt att skydda gruppidentiteten, bevara det högre värdet och hävda överlägsenheten. Termen 

för det överlägsna värdet som in-grupper tillskriver sig är ”gruppkarisma” medan det låga 

värdet som tillskrivs ut-grupper är ”gruppskam”. Det komplementära förhållandet mellan 

gruppkarisma och gruppskam genererar i sin tur känslomässiga spärrar mot närmare kontakt 

med ut-grupper. Detta kontrolleras även av in-gruppens kollektiva bild av gruppens ställning 

och medlemmarnas positioner. Återigen är ut-grupper oförmögna att slå tillbaka på grund av 

bristen på makt och sammanhållning (ibid: xxvi). 
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6.2.6 Gruppkarismans baksida 

Priset för att få ta del av gruppkarisman och dess överlägsenhet är att underordna sig 

specifika gruppnormer. Stoltheten, tillfredställelsen och överlägsenheten hänger därmed på 

villigheten att underkasta sig de förpliktelser som medlemskapet påtvingar. 

Gruppmedlemmarna blir på ett sätt svaga för in-gruppens interna uppfattningar eftersom 

makten är en belöning för underordningen av dessa. Vid stort maktinnehav är 

gruppmedlemmarna likgiltiga för utomståendes åsikter om dem, men värnar mycket om 

opinionen inom gruppen. En gruppmedlems självbild, självreglering och självrespekt hänger 

därmed på gruppens uppskattning av hen. Beteenden som bryter självregleringen och 

medlemskapet är därmed oftast omedvetna och omdömeslösa snedsteg, vars följder kan bli 

sänkt status, maktställning, skvaller eller uteslutning ur gruppen (Elias et al, 1999: xxvii, xlii-

xlv). Det finns även en fruktan för ”anomisk smitta” vid nära kontakt med medlemmar av ut-

grupper, i synnerhet kontakt som anses bryta mot in-gruppers normer och tabun, vilket kan 

sänka medlemsstatusen, förta respekten och det tillskrivna högre människovärdet. Smittan har 

även ett inslag av orenlighet då in-gruppmedlemmar ofta ser sig som ”renare” än ut-grupper. 

Därmed kan renligheten bli omöjlig att återställa vid allvarliga regelbrott (ibid: xxviii, xxxi). 

6.2.7 Diskussion kring val av teorier 

Sammantaget kan det uppfattas som att tyngdpunkten ligger på Elias (1999) teorier eftersom 

de, likt uppsatsens syfte och frågeställningar, berör grupprocesser. Dessutom avser teorierna 

mikrosamhällen vilket skolor är tydliga empiriska exempel på. Även om kopplingen är 

tydligast mellan Elias (1999) teorier och empirin, så anser jag att Goffmans (2011) teorier 

kompletterar dem. Skälet till detta är att det ingår i uppsatsens syfte att analysera hur 

grupprocesser påverkar individer. Till exempel nämns ofta individuell psykisk ohälsa i 

samband med mobbningens konsekvenser. Därmed är det nödvändigt med teoretiska 

utgångspunkter för hur grupprocesser påverkar de involverade individerna. Inte minst vid 

företeelser där grupp- och individprocesser överlappar varandra. Sociala identiteter och 

negativa egenskaper kan exempelvis vara utfall av grupptillhörighet och maktinnehav som 

medföljer. Samtidigt kan förekomsten av processerna få konsekvenser både för de som utsätts 

för förtryck och de som gjort uppoffringar för att uppnå maktinnehav. 
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7 UNDERSÖKNINGSDESIGN 

7.1 Metod 

Föreliggande uppsats är en kvalitativ meta-studie av forskningsartiklar, men kan även 

betraktas som en sociologisk litteraturstudie. Därmed har olika metodiska riktlinjer tillämpats 

inom meta-analys, diskursanalys och tematisk kodning utifrån teorierna. Analysmetoderna 

har valts utifrån uppsatsens övergripande syfte att urskilja hur kamratgrupperingar och 

sociala hierarkier är en väsentlig del av mobbning som fenomen. 

Metoderna avser att komplettera varandra då respektive metod används till att framställa 

återkommande och avvikande resultat, analysera och dra slutsatser utifrån resultatet samt att 

diskutera dem utifrån ett större perspektiv. Tematisk kodning tillämpas därmed till att 

redovisa resultatet utifrån uppsatsens teoretiska ramverk. Meta-analys används för att bedöma 

resultatets återkommande och avvikande orsaksredovisningar. Slutligen tillämpas 

diskursanalys för att framställa en övergripande sammanfattning att dra slutsatser ifrån och 

diskutera i förhållande till forskningsfältet och anti-mobbningsarbetet. 

Eftersom uppsatsen har ett stort urval innebär denna metod en möjlighet att sammanfatta 

centrala och återkommande delar av dess innehåll. Därmed framställs en överskådlig 

sammanfattning inom ett brett ämne. Metoden har dock vissa begränsningar eftersom urvalets 

omfattning gör det svårt att fördjupa sig i särskilda delar. Avvikande delar kan även 

ifrågasättas då de är avvikelser utifrån urvalet, men eventuellt har stöd i övrig forskning. 

Metoden är därmed mest användbar till att redovisa empirins centrala och återkommande 

innehåll på ett överskådligt sätt. 

7.1.1 Meta-analytiska direktiv 

Att genomföra en meta-studie innebär att man studerar olika vetenskapliga publikationer. 

Syftet med studien är att dra slutsatser utifrån publikationernas gemensamma 

forskningsresultat. Meta-analys används inom olika forskningsdiscipliner och metoderna kan 

variera utifrån ämne, syfte samt empiri. Inom mobbningsforskning har det genomförts flera 

meta-studier där metodvalen avgränsar urvalet. Till exempel så har kvalitativa meta-studiers 

urval avgränsats till kvalitativ empiri och vice versa. Exempel på sådana studier är 

Thornbergs (2011) och Salmivallis (2009) meta-studier, vilka presenterades i tidigare 

forskningsdelen. Ett annat exempel är Desmond Patton et als (2015) studie ”A systematic 

view of research strategies used in qualitative studies on school bullying and victimization”. 
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Eftersom studiens syfte delvis är att uppmärksamma kvalitativ forskning, så motiverade syftet 

avgränsningen av urvalet. En gemensam nämnare för de tre kvalitativa meta-studierna är att 

empirin har analyserats och redovisats utifrån centrala teman (Patton et al, 2015: 4-5, 

Salmivalli, 2009: 113-117, Thornberg, 2011: 259-268). Därmed är de likartade exempel på 

kvalitativa meta-studiers analysmetoder och disposition. 

Ett exempel på en kvantitativ meta-studie inom mobbningsforskning är Neil Tippett et als 

(2014) studie ”Socioeconomic status and bullying”. Denna studie är mer systematisk i och 

med de detaljerade direktiven gällande urval, kodning och analys. Urvalet är även avgränsat 

till kvantitativa studier då statistisk generaliserbarhet ingår i inkluderingskriterierna. 

Sammantaget är studien utformad efter en checklista över meta-analytiska kriterier vilken 

kallas ”Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses” (PRISMA) 

(Tippett et al, 2014: 49-50). Det finns olika versioner av PRISMAn som kan användas i både 

kvantitativa- och kvalitativa meta-studier. 

Eftersom föreliggande uppsats är kvalitativ, så används en disposition som är snarlik de i 

Patton et als (2015), Thornbergs (2011) och Salmivallis (2009) meta-studier. Detta innebär att 

resultatet redovisas och analyseras utifrån centrala teman, vilka framställs utifrån teorin. 

Urvalet innehåller däremot även kvantitativa studier vilket motiveras i material. Därmed är 

det nödvändigt att beakta riktlinjer som avser meta-studier utan metodiskt avgränsade urval. 

Dessa riktlinjer framgår i David Moher et als (2009) version av PRISMAn som kan anpassas 

till kvalitativa och kvantitativa meta-studier. PRISMAn kan även användas i meta-studier där 

urvalet inte avgränsas utifrån metod. De beaktade direktiven är följande:  

- Inkluderings- och exkluderingskriterier. 

- Redogörelser för sökstrategier. 

- Datum för sökningar i databaser. 

- Motiveringar för kombinerandet av kvantitativa och kvalitativa forskningsartiklar 

utifrån ett beskrivande syfte. 

- Beskrivningar av tematiska, teoretiska och diskursiva analysmetoder. 

- Redogörelser för antal artiklar. 

- Redogörelser för artiklarnas forskningsdesign och deltagare. 

- Sammanställda resultat utifrån teman. 

- Värderad relevans, kvalitet och legitimitet (Moher et al, 2018). 
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7.1.2 Tematisk kodning 

Uppsatsens teoretiska ramverk kommer att användas vid datainsamlingen, vilket innebär att 

materialet kodas utifrån Goffmans (2011) och Elias (1999) teorier. I och med tidigare nämnda 

syfte och analysmetoder är det samtidigt viktigt att bevara empirins innehåll och inte enbart 

översätta allt till samhällsvetenskaplig teori. Därmed tillämpas en så kallad ”grounded theory 

approach”, vid datainsamlingen, resultatredovisningen och analysen. Grounded theory 

ansatsen innebär att information tolkas utifrån teorin, men även formas genom framställandet 

av empiriskt begreppsmässiga kategorier när den sammanställs. Teorin och empirin har 

därmed ett kompletterande samspel i datainsamlingen och resultatredovisningen (Forsberg, 

2016: 48-49). Det konkreta tillvägagångssättet för kodningen är enligt Faircloughs (2003) 

metod för tematisk kodning, vilken är ämnad för litteraturstudier. Metoden går ut på att 

identifiera empiriska teman utifrån det teoretiska ramverket, vilka blir underteman till teorins 

huvudsektioner (Jørgensen et al, 2000: 86). 

7.1.3 Sammanställning av återkommande och avvikande resultat 

Bedömande sammanfattningar i resultatredovisningen görs enligt PRISMAns direktiv för 

meta-analyser. De går ut på att summera artiklarnas resultat utifrån centrala teman, att ta 

ställning till dess relevans samt att värdera dess kvalitet och legitimitet (Moher et al, 2018). 

Det som är av intresse i sammanfattningarna är orsakssambandens återkommande och 

utbredning, både inom och mellan olika teman. Vad det gäller samband som begränsas till 

enstaka teman eller underteman, så kommer deras representation att bedömas i förhållande 

till de återkommande sambanden. Studiernas (statistiska) signifikans samt omfattning och 

tidsperiod kommer även att beaktas vid bedömanden av olika samband. 

7.1.4 Diskursanalytiska direktiv 

Utifrån uppsatsens övergripande syfte att hitta gemensamma orsakssamband till mobbning 

som samhällsfenomen, finns det även skäl att ha ett övergripande diskursanalytiskt synsätt. 

Norman Faircloughs (2003) diskursanalytiska riktlinjer innefattar beaktanden av samband 

mellan individuella handlingar och samhällelig struktur (Jørgensen et al, 2000: 72). Detta är 

nödvändigt när uppsatsens blick lyfts ifrån resultatredovisningarna. Det sammanfaller även 

med en diskursanalytisk ontologi som kallas extensiv kritisk realism där man vill uppnå en 

generell förståelse för återkommande fenomen inom olika fält.  

Till exempel tillämpar samhällsvetaren Karin Hedin (2010) denna metod för att skapa en 

gemensam förståelse för gentrifieringsfenomen inom olika samhällen (Hedin, 2010: 32-33). 
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Därmed kombineras Faircloughs (2003) och Hedins (2010) övergripande diskursanalytiska 

ansatser i föreliggande uppsats. Detta val motiveras av uppsatsens övergripande syfte att 

sammanfatta och diskutera dess återkommande resultat på akademisk och samhällelig 

makronivå. 

7.1.5 Etiska överväganden 

Eftersom föreliggande uppsats är en litteraturstudie är den etiska aspekten mer begränsad än i 

övriga empiriska studier. Samtidigt är det viktigt att beakta vissa forskningsetiska riktlinjer. 

Vad det gäller forskningsartiklarnas respondentgrupper avser jag att återge information om 

dem på ett etiskt och legitimt sätt. I synnerhet vid reflektioner som berör samhällsgrupper, 

nationer eller typer av skolsystem.  Det finns därmed ingen avsikt att exempelvis kritisera 

eller associera sociala problem med dessa. Artikelförfattarnas etiska överväganden vid 

utförandet av studierna ifrågasätts inte och respondenternas sekretess respekteras. Artiklarnas 

innehåll bedöms även på likvärdiga grunder med respekt för samtliga artikelförfattare. Inga 

enskilda författare kritiseras utan det är endast innehållet som är av intresse utifrån 

uppsatsens analysmetoder. Olika delar i enskilda artiklar kan därmed bedömas olika i 

resultatredovisningen. 

7.2 Urval 

7.2.1 Material 

Materialet som har studerats är akademiska forskningsartiklar som beaktar mobbning i 

samband med kamratgruppshierarkier bland skolelever i grundskole- och gymnasieåldern. 

Samtliga forskningsartiklar är hämtade från Ersta Sköndal Bräcke Högskolas databas 

DISCOVERY. De akademiska databaser som ingår i DISCOVERY återges i bilaga 1. Utöver 

DISCOVERY gjordes ytterligare sökningar inom databaserna ASSIA och SwePub. Skälet för 

dessa sökningar var att öka antalet artiklar utöver DISCOVERYs utbud samt att hitta fler 

svenska studier. Eftersom föreliggande uppsats är en svensk studie fanns det intresse av att 

inkludera så många svenska studier som möjligt utan att avgränsa urvalet. 

Sökorden som har använts är ”bullying” respektive ”mobbning” och sökningarna 

genomfördes under perioden 14e mars – 11e april 2017. Skälet till att jag endast använde två 

sökord var att uppnå ett så omfattande urval av artiklar som möjligt på engelska och svenska. 

Jag ville även undvika att relevanta studier skulle utebli, vilket det fanns risk för vid 

användning av ytterligare avgränsande sökord.  
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Till exempel så behövde sådana sökningar kompletteras med granskningar av vetenskapliga 

tidskriftskataloger inom ämnet, i Tippett et als (2014) meta-studie (Tippett et al, 2014: 49). 

Sökningarna har inte avgränsats till nation, metod, miljö eller typ av mobbning bland 

skolelever. Skälen till att inte avgränsa miljöer eller mobbningstyper (vilket skulle kunna 

innebära selektering av särskilda skolsystem eller exkludering av nätmobbning) är det 

tidigare nämnda syftet att urskilja generella samband mellan mobbning, kamratgrupper och 

sociala hierarkier, på makronivå. Därmed hade ett selektivt urval varit kontraproduktivt. 

Skälet till att inkludera både kvantitativa och kvalitativa studier är likväl att hitta 

gemensamma nämnare för olika kontexter där mobbningsbeteenden förekommer. Enligt 

Jennifer Greene et al (1989) kan inkluderingen av bägge metoder i undersökningsstudier eller 

meta-studier ge bekräftande och generaliserbara resultat för analysen (Greene et al, 1989). 

Även Burke Johnson et al (2004) förespråkar inkludering av blandade forskningsmetoder, vid 

studier av olika kontexters och omständigheters beteendemönster (Johnson et al, 2004). 

Jag har även avstått ifrån att avgränsa sökningar till ett visst antal, eller särskilda nationer. 

Skälet är att beakta mobbning som ett universellt fenomen, och inte dess bundenhet till 

nationer, kulturer eller miljöer. Detta är enligt en kvalitativ forskningsdesign som enligt Anna 

Meeuwisse et al (2008) kallas ”lika utfalls design” där intressen för sociala fenomen går före 

intresset för givna nationer eller miljöer. Länderna representerar därmed fall där studerade 

fenomen förekommer och gemensamma faktorer utreds för de utvalda fallen (Meeuwisse et 

al, 2008: 230-231). Jag har heller inte valt att avgränsa antalet artiklar av enskilda författare, 

då innehållet är av större intresse än jämna fördelningar per artikelförfattare. Enligt Patrik 

Aspers (2011) etnografiska metodik kan det ge ökad insikt att överblicka frekvent citerade 

”nyckelpersoner” inom områden, när forskning grundas i tidigare forskning (Aspers, 2011: 

71-73). 

I samråd med handledare har materialet avgränsats utifrån urvalskriterierna som har 

upprättats och berör uppsatsens frågeställningar (se första- och andra urval). Artiklarnas 

åldersgrupper har avgränsats till grundskole- och gymnasieåldrar, då kamratgrupperingar och 

sociala hierarkier är av särskild betydelse för individers sociala identiteter under de åren. 

Artiklar där man har studerat mobbning på förskolor, högskolor/universitet eller arbetsplatser 

ingår därmed inte i urvalet. Även om mobbning förekommer inom dessa sfärer anser jag att 

den överlag inte är lika systematisk på förskolor som i grundskolor och gymnasium.  



31 

 

Likväl anser jag att sociala relationer inte är lika betydande inom högskolor samt att 

arbetsplatsrelaterad vuxenmobbning är ett enskilt område inom mobbning. 

7.2.2 Första urval 

Det första urvalet av sökresultaten, genererades utifrån granskningar av forskningsartiklarnas 

sammanfattningar (även kallade abstracts). Sammanfattningarna granskades utifrån 

uppsatsens frågeställningar: ”vilka är de återkommande orsakssambanden till hur sociala 

hierarkier och kamratgrupperingar genererar mobbning och hur kan de förstås utifrån 

teorin?”. Därmed valdes artiklar vars sammanfattningar och nyckelord beaktade 

kamratgruppers, sociala hierarkiers, stigmatiseringars och exkluderingars förekomst inom 

mobbning. De nyckelord som ingår i frågeställningens centrala teman (barn och ungdomar, 

kamratgrupper, sociala hierarkier och mobbning) återges i bilaga 2. I de fall där det saknades 

nyckelord eller då nyckelorden enbart berörde ”barn, ungdomar” och ”mobbning”, ingick 

övriga teman i artiklarnas sammanfattningar. 

Urvalet presenterades sedan för handledare och i samråd upprättades exkluderingskriterier 

beträffande artikeltyper som ingick i urvalet. Ena kriteriet avsåg artiklar som varken var 

kvantitativa- eller kvalitativa undersökningsstudier eller meta-studier. Det andra kriteriet 

avsåg relevanta meta-studier, som skulle förflyttas till ”tidigare forskning”. Det tredje 

kriteriet avsåg irrelevanta meta-studier som skulle exkluderas från urvalet. Relevansen 

bedömdes utifrån de kriterier jag sedan upprättade vid granskningen av resterande artiklars 

innehåll.  
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De slutliga exkluderingskriterierna blev följande: 

1. Artikeln är varken en kvantitativ- eller kvalitativ undersökningsstudie eller meta-

studie. 

2. Artikeln är en meta-studie som innefattar exkluderingskriterierna 4-7 och därmed 

irrelevant för uppsatsens tidigare forskningsdel. 

3. Artikeln är en kvantitativ- eller kvalitativ undersökningsstudie som innefattar 

exkluderingskriterierna 4-7. 

4. Avsaknad av eller marginell information om kamratgrupperingar och/eller sociala 

hierarkier, som till exempel enbart förekommer i tidigare eller övrig forskning snarare 

än i empirin. 

5. Avsaknad av orsakssamband mellan mobbning, kamratgrupperingar och sociala 

hierarkier. 

6. Avsaknad av orsaksförklaringar i redovisade samband mellan kamratgrupperingar, 

sociala hierarkier och mobbning. 

7. Studiens respondenter går inte i grundskolan, gymnasiet eller motsvarande. Skol-, 

elevhälsopersonal och/eller övrig expertis återges inte tillsammans med grundskole- 

och/eller gymnasieelevers. 

De exkluderade artiklarna återges i bilaga 3. 

7.2.3 Andra urval 

Meta-studierna som inte exkluderades förekommer i uppsatsens tidigare forskningsdel. De 

övriga forskningsartiklarna inkluderades utifrån följande kriterier: 

1. Artikeln har centralt fokus på kamratgrupperingars och/eller sociala hierarkiers 

orsakssamband inom mobbning. 

2. Artikeln har återkommande fokus på kamratgrupperingars och/eller sociala hierarkiers 

orsakssamband inom mobbning. 

3. Artikeln redovisar hur kamratgrupperingar och/eller sociala hierarkier är en väsentlig 

del av mobbning. 

4. Artikeln innefattar orsakssamband beträffande kamratgrupperingar och/eller sociala 

hierarkier, inom mobbning, som bekräftar och/eller utökar uppsatsens empiriska 

resultat. 

De inkluderade artiklarna återges i bilaga 4. 
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Sammanfattningsvis baseras uppsatsen på tjugotre forskningsartiklar. Fem av dem är 

kvalitativa studier och de övriga arton är kvantitativa studier. Artiklarna är publicerade 

mellan 2004 och 2016. Respondenternas åldrar varierar mellan sex och arton år enligt 

informationen som framgår. I vissa studier har man endast nämnt att andelar av 

respondenterna går sista gymnasieåret, vilket kan inkludera personer över arton år. Skol- och 

elevhälsopersonal har även ingått i vissa studier. Urvalen har varierat mellan 43-11 296 

personer, respektive 5-78 skolor, enligt informationen som framgår. Fördelningen mellan 

könen har varit oregelbunden och i vissa fall ojämn, när man exempelvis enbart har fokuserat 

på killar. Transpersoner eller personer som betvivlar sin könsidentitet nämns inte alls. 

Nationerna där studierna har utförts är: Australien, Belgien, Storbritannien, Finland, Italien, 

Nederländerna, Polen, Sverige samt USA. Merparten av studierna är därmed västerländska. 

Detta har påverkats av databasernas tillgänglighet av relevanta studier och är inte en avsiktlig 

avgränsning. 

7.3 Datainsamling 

Utifrån tidigare nämnda metoder inom Faircloughs (2003) riktlinjer (se tematisk kodning) har 

informationen i artiklarna kodats i fyra skeden. Initialt kodades de utifrån Goffmans (2011) 

och Elias (1999) teoretiska teman. Temanas data har sedan kodats till underteman enligt 

Grounded theory ansatsen. Vidare har två omkodningar gjorts för att avgränsa huvud- och 

underteman, i syfte att skapa en överskådlig och sammanhängande resultatredovisning.  
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7.3.1 Kodning av empirin 

I det första skedet kodades empirin utifrån teoretiska huvudsektioner enligt Faircloughs 

(2003) metod (Jørgensen et al, 2000: 86). De teoretiska huvudtemana som framställdes med 

respektive innebörd är följande: 

- Mönster: bestämmelser vad som är positiva och negativa egenskaper. 

- Attribut: positiva egenskaper utifrån bestämmelserna. 

- Skenbara identiteter: tilldelade identiteter utifrån ens popularitet och/eller 

grupptillhörighet (till exempel ”tönt” eller ”cool”) som man förväntas acceptera. 

- Misskrediterat och misskreditabelt stigma: fysiska- och icke-fysiska stigmatiserande 

drag. 

- Maktförhållanden: in-gruppers föreställningar om sin överlägsenhet som tränger in i 

ut-gruppers och övrigas ”inre röst”. 

- Gruppkarisma och gruppskam: stoltheten respektive skammen vid förekomsten av 

ovanstående. 

- Sociodynamik: ut-gruppers begränsade möjligheter att få samma erkännande från in-

grupper. 

- Inre sammanhållning: in-gruppers sätt att bekräfta sig själva internt och hävda sig 

externt. 

- Nomier och anomier: hur in-grupper identifierar sig utifrån sin bästa del och 

identifierar ut-grupper utifrån deras sämsta del. 

- Stigmatiserade grupper och nedsättande termer: det faktum att ut-grupper 

sammansätts utifrån medlemmarnas stigmatisering, vilket upprätthålls genom bland 

annat nedsättande ord och handlingar. 

- Gruppkarismans baksida: in-gruppers interna regler, där regelbrott kan orsaka friktion 

och bestraffas med utestängning. 

- Anomisk smitta: rädslan att förknippas med stigmatiserade genom social kontakt. 

I det andra skedet tillämpades Grounded theory ansatsen som går ut på att framställa 

begreppsmässiga koder utifrån teorins och empirins kompletterande samverkan (Forsberg, 

2016: 48-49). Detta innebär att huvudtemanas innehåll kodades till underteman. 
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I det tredje skedet omkodades huvudteman i syfte att avgränsa dem från tolv till två stycken. 

Omkodningen skedde genom att slå ihop huvudteman med identiskt innehåll, att dela upp 

dem på underteman med identiskt innehåll samt att omkoda dem till underteman med 

kompletterande innehåll. 

I det sista skedet omkodades underteman i syfte att avgränsa dem. Innan omkodningen hade 

respektive huvudtema tolv och tretton underteman. Dessa avgränsades till fem respektive fyra 

underteman. De med identiskt eller kompletterande innehåll slogs därmed ihop. 

Benämningarna på huvud- och underteman korrigerades också utifrån Grounded theory 

ansatsen om att presentera sammanfattande begrepp utifrån teorins och empirins samverkan 

(Forsberg, 2016: 48-49). Redovisningar av samtliga kodningar återges i bilaga 5.  
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8 RESULTATREDOVISNING 

8.1 Normer 

8.1.1 Varför hög grad av normer innebär hög risk för mobbing 

I de granskade artiklarna avspeglas mönster och attribut utifrån varje skolmiljös rådande 

normer. Mönstren utgör huruvida man lever upp till eller avviker från dem. Normuppfyllelser 

blir därmed attribut medan avvikelser leder till stigmatisering och i förlängningen mobbning. 

De rådande normerna varierar mellan olika skolmiljöer. Betyg, idrottsfärdigheter, utseende 

eller modemedvetenhet kan därmed både vara exempel på attribut eller avvikelser beroende 

på kontexten (Wójcik et al, 2015: 11). 

Enligt tre artiklar uppstår status-, popularitet- och dominanspräglade normer under 

övergången från barnaår till tonår. I Simona Caravita et als (2011) studie associerar barn 

upplevd popularitet med hänsynsfullt beteende medan tonåringar associerar aggressiva 

beteenden präglade av makt, status och självständighet, med upplevd popularitet (Caravita et 

al, 2011: 390-392). Även Thornbergs (2010) studie visar att önskad popularitet är ett 

vanligare motiv till mobbning bland äldre respondenter (Thornberg, 2010: 316). 

Mobbningsutövandet blir även mer komplext under tonåren. Bland barn är direkt mobbning 

där företeelser är ”svart och vitt” vanligare, medan förmågan att mörka dem med indirekt 

mobbning utvecklas i tonåren (Nesdale et al, 2008: 901-902). Mobbare hävdar därmed sina 

attribut subtilt och manipulativt för att öka sin popularitet (Caravita et al, 2011: 392). 

I Mike Huggins (2016) och Malgorzata Wojcik et als (2015) studier framgår exempel på 

konkreta och abstrakta egenskaper som, enligt deras resultat, sammanfaller med risker att bli 

utsatt för mobbning. Bland de konkreta egenskaperna (teoretisk benämning: misskrediterat 

stigma), nämns följande: avvikande utseende beträffande vikt, klädstil, frisyr, 

glasögoninnehav, fysiska- eller funktionella nedsättningar (Huggins 2016: 175-176) samt 

smutsigt utseende som till exempel slitna klädesplagg eller rufsigt hår (Wojcik et al, 2015: 

10-11). 
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Huggins (2016) och Wojcik et als (2015) listade exempel på icke-fysiska egenskaper 

(misskreditabelt stigma) är följande: fysisk eller mental svaghet, deprimerade eller ängsliga 

personlighetsdrag, dåligt självförtroende, ensamhet, social inkompetens (Huggins, 2016: 175-

176), tillbakadragenhet, blyghet, inåtvändhet, känslighet, uttryck av normavvikande tankar 

och åsikter, att ta upp obekväma frågor och tabuämnen, pinsamt beteende, udda humor, att 

skratta vid fel tillfällen, udda musiksmak, att vara feminin kille samt att ha ekonomiskt svåra 

eller dysfunktionella familjeförhållanden (Wojcik et al, 2015: 10-11). 

8.1.2 Hur intolerans genererar objektifiering och beteendenormer 

Två kvalitativa studier påvisade intolerans gentemot normavvikelser som ett av de 

grundläggande skälen till att mobbning uppstår. Huggins (2016) granskningsstudie visade att 

normavvikelser upplevs som ett hot mot kontextens sociala system och sammanhållning. De 

normuppfyllandes sammanhållning skyddas därmed genom fördomar och hotet undanröjs 

genom påtvingade normer, uteslutningar och kränkningar (Huggins, 2016: 171). Därmed blir 

normavvikelserna ett stigma inom kontexten. I Wojciks et als (2015) intervjuundersökningar 

utgörs intoleransen av oförmågan att hantera mångfald och olikheter. Därifrån uppstår 

kategorisering, marginalisering och mobbning, där de dominanta hävdar sina preferenser och 

de som inte följer deras oskrivna regler blir impopulära och riskerar att utsättas för mobbning 

(Wojcik et al, 2015: 7, 10-11). Enligt Claire Garandeu et als (2014) studie är befästande 

stigman oftast väldigt svårrubbade och bestående under skoltiden (Garandeu et al, 2014: 

1131). I och med de grupptillhörigheter, normuppfyllelser och avvikelser som förekommer i 

skolmiljöer, blir dessa synonymt med ens sociala identitet. Mobbare och mobboffer, populära 

och impopulära betraktar därmed varandra enbart utifrån dessa skenbara identiteter (Huggins, 

2016: 177-183). Det innebär att mobbning kan betraktas som en personlig egenskap hos de 

som utövar eller utsätts för det (Caravita et al, 2011: 391). Eleverna är oftast medvetna om 

hur bestående och orubbliga dessa identiteter kan vara under skoltiden. Därmed blir det 

viktigt att undvika negativa identitetsstämplingar genom att inte sticka ut, att ingå i rätt 

kamratgrupper och att ha en bra hierarkisk position (Wojcik et al, 2015: 6). 

En aspekt av skenbara identiteter är att mobbning anses vara befogat eftersom de utsatta 

betraktas som offer snarare än som individer, vilket kan vara ett skäl till att mobbning pågår 

under längre perioder utan att vuxna ingriper (Huggins, 2016: 183, 189). De skenbara 

identiteterna kan även stärkas genom ryktesspridning, där majoritetens bild av mobboffer blir 

att de är missanpassade och förtjänar att mobbas (Thornberg, 2010: 318).  
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Vittnen till mobbningssituationer kan utifrån det normalisera utsatthet eftersom den 

överensstämmer med ryktesbilden (Thornberg, 2010: 319) och anses vara självförvållad 

(Forsberg et al, 2014: 572-573). Mobboffer förväntas även acceptera, snarare än att beklaga 

sig över sin utsatthet (Huggins, 2016: 175-176). 

En annan aspekt av skenbara identiteter är att mobbare i in-grupper upplever en plikt att leva 

upp till sin roll genom beteenden som överensstämmer med deras skenbara identitet (se hur 

in-gruppers positioner är underkastelser av gruppnormer). Enligt Sara Bastiaensen et al 

(2016) kan detta vara ett skäl till att nätmobbare väljer att delta i mobbning, när de involveras 

i nätmobbningssituationer som de inte har initierat själva (Bastiaensen et al, 2016: 205). I 

David Smalley et als (2014) studie motiverades även yngre mobbare av att upprätthålla 

omgivningens bild av dem själva och deras mobboffer genom indirekt mobbning (Smalley et 

al, 2014: 605). 

8.1.3 Hur mobbningsbeteenden utbreds, efterapas eller ignoreras 

Fyra artiklar exemplifierar hur in-grupper som hävdar sina attribut utökar kontextens 

beteendemönster innefattandes mobbningsbeteenden. Det kan innebära att mobbning blir en 

klassrumsnorm som sällan ifrågasätts. I synnerhet i klasser med hög grad av beskrivande och 

föreskrivande normer (Sentse et al, 2015: 944, 950) som tillåter och breder ut 

mobbningsbeteenden. Eftersom de som har etablerat sig som populära även kan påverka 

normerna avgör de vilka beteendenormer som är acceptabla och oacceptabla. Mobbning och 

aggressioner kan således bli popularitetskriterier (Caravita et al, 2011: 390). Hypotetiskt kan 

populära individer som inte mobbar bevara populariteten genom värderade egenskaper 

(Reijntjes et al, 2012: 1226), men likväl kan mobbningsbeteenden accepteras och efterapas 

när in-grupper utövar dem (Dijkstra et al, 2008: 1295, 1297). 

Fyra artiklar framhäver hur mobbningsbeteenden tas efter när in-grupper utövar dem. 

Efterapning blir därmed ett agerande enligt beskrivande och/eller föreskrivande 

klassrumsnormer, där man försöker passa in utifrån dem (Sentse et al, 2015: 945, 953). Då de 

populära har initierat mobbningsbeteenden ses efterapning som ett medel att öka ens egen 

popularitet, även bland impopulära (ibid: 951-953). Antingen med hopp om att ens influenser 

bekräftar efterapandet (Pouwels et al, 2016: 240-241) eller upplevelsen av att vara mer 

populär än de man utsätter för mobbning (Forsberg et al, 2014: 572-573). Oftast utsätts de 

som är enkla måltavlor, som till exempel de mest impopulära, tillbakadragna eller 

nykomlingar (Thornberg, 2010: 316). 
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Att efterapa kan både generera skuldkänslor eller stolthet, beroende på personliga 

inställningar, men efterapandet är oavsett normpräglat och sker utifrån önskad popularitet 

(Jones et al, 2009: 868). Dock har efterapandet oftast motsatt effekt enligt resultaten i Jan 

Dijkstra et als (2008) och Tjeert Olthof et als (2007) studier. Enligt Dijkstra et al (2008) beror 

detta på efteraparnas avsaknad av in-grupp medlemmars popularitet och beskyddande 

gruppkamrater (se hur in-grupper utnyttjar sina positioner). Därmed kan de inte motverka 

efterapandets negativa konsekvenser (Dijkstra et al, 2008: 1296). Enligt Olthof et al (2007) 

blir den önskade populariteten oftast genomskinlig och beteendet framstår som desperat och 

pinsamt (Olthof et al, 2007: 41-42). 

Marlene Sandstroms (2010, 2013) studier redovisar hur passivitet är ett alternativ till 

efterapning. När mobbningsbeteenden är en klassrumsnorm underskattar individer oftast 

övrigas moral och antar sig vara ensamma om att ogilla mobbning. Ju mer man upplever att 

ens moral avviker ifrån övrigas, desto mer avstår man från att ingripa i, eller rapportera 

mobbningssituationer då det känns riskabelt att gå emot omgivningen (Sandstrom et al, 2010: 

222-223, Sandstrom et al, 2013: 209). 

8.1.4 Vuxnas påverkan 

Två artiklar uppmärksammar hur vuxna kan påverka upprätthållandet av 

mobbningsbeteendenormer. Enligt Huggins (2016) uppmuntrar vuxna indirekt exkludering av 

ut-grupper om de proklamerar önskvärda egenskaper och värderingar på fel sätt. Om in-

gruppers undervisningsrelaterade normuppfyllelser bekräftas av vuxna, kan även deras 

sociala normuppfyllelser uppmuntras samt exkludering av de som avviker från dem. Särskilt 

om detta återupprepas och ut-grupper sällan bekräftas (Huggins, 2016: 190). Enligt 

Bastiaensen et al (2016) kan föräldrar, på ett liknande sätt, uppmuntra nätmobbning om de 

bevittnar det men agerar passivt istället för att ingripa. Därmed kan ungdomar anta att de 

godtar det och nätmobbningsbeteendet blir således en föreskrivande norm (Bastiaensen et al, 

2016: 196, 204-205). 

8.1.5 Genusperspektiv inom normer 

Fem artiklar tar upp genusrelaterade aspekter beträffande normers betydelse inom mobbning. 

Typiskt för killar är att mobbningsbeteenden ingår i ett mansideal som dels triggar populära 

killar till att mobba och efterapare till att försöka höja sin popularitet inför dem (Olthoft et al, 

2007: 42, Veenstra et al, 2010: 484, Wojcik et al, 2015: 10). 
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Bland tjejer är normpräglad mobbning ett sätt att uppnå prestige och ökad popularitet, på 

andra tjejers bekostnad, enligt Jelle Sijtsema et als (2009), Thornbergs (2010) och Wojciks 

(2015) studier (Sijtsema et al, 2009: 64, Thornberg, 2010, 316). Wojcik et als (2010) exempel 

på detta är hur tjejer med större erfarenhet av sexuella- och parrelationer bildar in-grupper 

och mobbar de som är oerfarna (Wojcik et al, 2015: 7). Det framställs också vara vanligare 

för tjejer att underskatta omgivningens moral och agera passivt i mobbningssituationer 

(Sandstrom et al, 2010: 222-223, Sandstrom et al 2013: 209). 

Två artiklar tog upp ökad popularitet inför det motsatta könet som motivationsfaktor till 

mobbning. Respektive artikels resultat skiljer sig dock. Enligt Sijtsema et als (2009) studie 

var motivationsfaktorn vanligast bland killar, medan tjejer motiverades att öka populariteten 

inför andra populära tjejer (Sijtsema et al, 2009: 64). Olthof et als (2007) resultat var tvärtom 

då tjejer ville öka populariteten inför killar, medan killar ville öka den inför andra populära 

killar (Olthof et al, 2007: 42-44). 

8.1.6 Återkommande och avvikande orsakssamband inom normer 

I dessa sammanfattande delar kommer återkommande och avvikande orsaksförklaringar inom 

respektive huvudtema att summeras. Bedömningarna motiveras med hjälp av PRISMAns 

(Moher et al, 2018) direktiv om att värdera relevans, kvalitet och legitimitet (se meta-

analytiska direktiv). 

8.1.6.1 Återkommande orsakssamband 

Enligt redovisningarna spelar normuppfyllelser och avvikelser en avgörande roll för risken att 

hamna i beteendemönster där man utför eller utsätts för mobbning (Wojcik et al 2015, 

Huggins 2016, Garandeau et al 2014). Detta avser kontextbundna normer som varierar utifrån 

sammanhanget. Den mest återkommande aspekten bland normpräglingar är normer som rör 

beteenden (Sentse et al 2015, Caravita et al 2011, Reijntjes et al 2012, Dijkstra et al 2008). 

Nitton artiklar redovisar mobbningsbeteenden som utpräglade beteendenormer i klassrums- 

och skolmiljösammanhang samt mellan- och inom kamratgrupper.  
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Enligt artiklarna yttrar sig mobbningsbeteendenormer på följande sätt: 

- mobbningsbeteenden blir popularitetskriterier i tonåren (Caravita et al 2011, 

Thornberg 2010, Nesdale et al 2008). 

- mobbningsbeteenden genererar efterapning och passivitet (Sentse et al 2015, Pouwels 

et al 2016, Forsberg et al 2014, Thornberg 2010, Jones et al 2009, Olthof et al 2007, 

Dijkstra et al 2008). 

- mobbningsbeteenden genererar press att agera enligt ens grupptillhörighet och/eller 

socialt hierarkiska position (Caravita et al 2011, Reijntjes et al 2013, Nesdale et al 

2008, Ojala et al 2004, Bastiaensen et al 2016, Jones et al 2009, Jones et al 2012, 

Jones et al 2014 Sandstrom et al 2010, Sentse et al 2015, Reijntjes et al 2015, 

Thornberg et al 2010, Jones et al 2009, Huggins et al 2016, Forsberg et al 2014, 

Wojcik et al 2015). 

- allmänna föreställningar om att utsatthet för mobbning är självförvållade (Huggins 

2016, Thornberg 2010, Forsberg et al 2014). 

Dessa nitton artiklar utgör mer än hälften av uppsatsens urval och berör hela dess tidsspann 

och nationer. Aspekterna förekommer både i kvalitativa och kvantitativa studier med 

signifikanta resultat. Därmed är de redovisade aspekterna av mobbningsbeteendenormer de 

mest återkommande och legitima orsaksförklaringarna inom detta tema. 

8.1.6.2 Avvikande orsakssamband 

Orsakssambanden som avviker från de tidigare nämnda är normavvikelser i form av fysiska 

eller icke-fysiska individuella egenskaper. Två kvalitativa artiklar som är mikro-studier i 

Polen respektive USA uppmärksammar detta (Huggins, 2016, Wojcik et al 2015), vilket 

avgränsar representationen i förhållande till normer som rör beteenden. Den representationen 

framhåller även att normkriterier är relativa och kontextbundna. Därmed är det orimligt att 

fastställa generaliserbara gemensamma nämnare utifrån temats redovisningar. Överlag 

sammanfaller denna avvikelse med strukturperspektivets avfärdande av individuella 

personegenskaper som grundläggande skäl till mobbning. 

Ett annat avvikande orsakssamband är vuxnas indirekta uppmuntran till normering och 

mobbningsbeteenden. Två artiklar (Huggins 2016, Bastiaensen et al 2016) framställer detta, 

inom internatskolor och nätmobbning. Representationen är därmed begränsad och dessutom 

kan de studerade miljöerna förefalla avgränsade i förhållande till dem i de övriga studierna. 
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Därmed avviker vuxnas påverkan på skolelever, i förhållande till redovisningarna av elevers 

ömsesidiga påverkan på varandra. 

Genusaspekten beträffande tjejers och killars beteendenormer framställer olika och i vissa fall 

motsägelsefulla orsakssamband. En av dessa är cykeln där mansideal leder till 

mobbningsbeteenden vilket leder till efterapning (Huggins 2016, Bastiaensen et al 2016). Det 

som framställs som typiskt för tjejer är att mobbningsbeteendet är mer prestige- och 

popularitetspräglat sinsemellan tjejer (Sijtsema 2009, Veenstra 2010, Wojcik 2015). Tjejer 

påstås även underskatta omgivningens moral och agera passivt oftare än killar (Sandstrom et 

al 2010, Sandstrom et al 2013). Dessa sju artiklar visar sammantaget på en nationell och 

tidsmässig utbredning, men förefaller avvikande i förhållande till resultatredovisningens 

övriga orsakssamband inom normer, i synnerhet när de delas upp. En intressant punkt inom 

genusaspekten är att Sijtsema et al (2009) och Olthof et al (2007) framställer motsägande 

resultat beträffande popularitetspräglad mobbning. Enligt Sijtsema et al (2009) drivs killar av 

att öka populariteten inför tjejer, medan Olthof et als (2007) studie hävdar det motsatta. Även 

om detta samband är avgränsat i resultatredovisningen, kan det tolkas som kontextbundet i 

och med motsägelserna. 

8.2 Maktförhållanden 

8.2.1 Hur in-grupper stärker sig på ut-gruppers bekostnad 

Utifrån tidigare nämnda intolerans gentemot mångfald uppstår det tidigt värderingar i klasser, 

där dominanta ökar sin popularitet genom aggressiva beteenden och tillbakadragna hamnar i 

riskzoner för mobbning (Wojcik et al, 2015: 7-8). När in-gruppers beteendenormer har 

etablerats kan de även utnyttja sin position på ett sätt som stärker deras maktinnehav, på ut-

gruppers bekostnad (Huggins, 2016: 177-183, 189, Reijntjes et al, 2015: 72). Ojämna 

maktförhållanden förebådar därmed mobbning (Garandeau et al, 2014: 1129) som berövar ut-

gruppers tillgång till sociala resurser (Huggins, 2016: 177-183), vilket innebär att mobboffer 

inte ges samma möjlighet att uppfylla sociala mål som mobbarna (Smalley et al, 2014: 605). 

När mobbning förekommer mellan kamratgrupper utmärker in-grupper sina nomier och ut-

gruppers anomier för att tydliggöra statusskillnaderna (Huggins, 2016: 177-183). In-gruppers 

representanter blir därmed deras mest populära gruppmedlemmar, medan de utser ut-gruppers 

minst populära gruppmedlemmar till att representera dem (Reijntjes et al, 2013: 1226).  
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Wojcik et al (2015) exemplifierar detta med hur enskilda gruppmedlemmars normbrytande 

utseende eller klädsel kan förbises i in-grupper, men förvärra utsattheten för ut-grupper 

(Wojcik et al, 2015: 10-11). Detta är ett tydligt exempel på vilka förmåner och begränsningar 

(i teorin: gruppkarisma och gruppskam) grupptillhörigheter kan innebära (Jones et al, 2009: 

868-869), vilket kan vara ett skäl till att in-gruppers mobbningsbeteenden efterapas (Forsberg 

et al, 2014: 572-573, Pouwels et al, 2016: 240-242). 

Mobbningsbeteenden som stärker in-grupper kan även motiveras av upplevda hot utifrån, 

som in-grupper mobiliserar sig emot. Utifrån det uppstår gemensamma inställningar att 

allmän fientlighet stärker gruppens sociala position, medan acceptans försvagar den (Ojala et 

al, 2004: 31). Thornberg (2010) ger exempel på hur utomståendes innehav av exempelvis 

pengar eller bra betyg, kan konkurrera med in-gruppers popularitet och därmed åtgärdas 

genom mobbning (Thornberg, 2010: 316). Smalley et al (2014) exemplifierar även hur 

lågstadieelever tillämpar direkt mobbning när deras popularitet och dominans hotas (Smalley 

et al, 2014: 605). 

Maktinnehav innebär även att in-grupper kan utöva mobbning på ett flexibelt sätt gentemot 

ut-gruppmedlemmars särskilda svagheter (Huggins, 2016: 177-183) eller utifrån särskilda 

motiv (Wojcik et al, 2015: 9). Wojcik et al (2015) redovisar tre exempel på hur mobbning har 

tillämpats för att begränsa de utsattas sociala resurser. I det ena exemplet tillämpas 

nätmobbning i form av hatmail, chattkränkningar samt falska Facebook-konton, med utfallet 

att de utsatta tvingas ta avstånd ifrån sociala medier. I det andra exemplet tillämpas 

kränkningar vid varje tillfälle som de utsatta interagerar socialt. Utfallet av detta blir att de 

isolerar sig och undviker all social kontakt med övriga elever eftersom det oftast medför 

förtryck från in-gruppen (ibid: 10-11). I det tredje exemplet motiverar rädslor för att 

associeras med ut-grupper avståndstaganden, utfrysning och ryktesspridning (Wojcik et al, 

2015: 9-10). Thornbergs (2010) respondenter angav även att ”andra tror att man är som hen 

och man hänger med hen” som ett mobbningsmotiv (Thornberg, 2010: 315-316).  

8.2.2 Hur in-grupper utnyttjar sina positioner 

När in-grupper bildas intas snabbt starka ledarpositioner, där ledarna utmärker barriärer 

mellan olika kamratgrupper. Genom manipulation och exkludering ser de ofta till att direktiv 

följs, att fel personer inte släpps in samt att ingen rör sig mellan olika grupper (Wojcik et al, 

2015: 7-8, Huggins, 2016: 181, 186-187). Att reservera in-gruppmedlemmar genom 

mobbning kan därmed vara ett sätt att undanröja hot på (Thornberg, 2010: 316).  
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Så länge in-gruppidentifikationen innefattar stolthet och bekräftelse, är gruppmedlemmarna 

oftast likgiltiga inför övrigas åsikter (Jones et al, 2009: 868, Reijntjes et al, 2013: 1227). 

Ett skäl till detta är att in-gruppers etablerade bild av intern sammanhållning utgör ett 

kollektivt skydd för dess medlemmar. Skyddet innebär trygghet för de mindre dominanta 

medlemmarna (Reijntjes et al, 2013: 1226, Wojcik et al, 2015: 7-8) som kan vara orädda för 

konsekvenserna av deras mobbningsbeteenden (till exempel hämnd), så länge de skyddas av 

gruppkamraterna (Sijtsema et al, 2009: 64, Veenstra et al, 2010: 484). För ut-grupper är 

motsvarande tryggheter obefintliga då de oftast är sammansatta utifrån medlemmarnas 

gemensamma stigma och impopularitet. Därmed utgör sällan medlemskapet eller 

gruppkamraterna något skydd (Pouwels et al, 2016: 240-241). Samtidigt kan det vara 

riskabelt för ut-gruppmedlemmar att ta avstånd från gruppen då mobbningssituationer kan 

förvärras om man utstår in-gruppers förtryck ensam (Huggins, 2016: 183, 189). Allmänna 

bilder av in-gruppers sammanhållningar och skyddsnätverk skapar även rädsla bland de som 

bevittnar mobbningssituationer. Vittnen är oftast rädda för att sjunka i popularitet och att 

själva bli utsatta om de ingriper (Forsberg et al, 2014: 572, 575, Pouwels et al, 2016: 240), 

vilket blir ett passivitetskäl utöver underskattandet av övrigas moral (se hur 

mobbningsbeteenden, utbreds, efterapas eller ignoreras). Endast Sian Jones et al (2009) 

redovisade situationer där vittnen hade ingripit. Bland nio-elvaåringar vågade utomstående 

ingripa medan vissa in-gruppmedlemmar vågade gå emot sina gruppkamrater bland 

tonåringarna (Jones et al, 2009: 868). 

8.2.3 Hur in-gruppers positioner är underkastelser av gruppnormer 

Medlemskap i in-grupper innebär oftast att man måste agera enligt gruppens direktiv, vilket 

involverar och motiverar upprätthållanden av gruppens popularitet genom 

mobbningsbeteenden (Caravita et al, 2011: 293, Reijntjes et al, 2013: 2010, Nesdale et al, 

2008: 900, Ojala et al 2004: 30-31, Bastiaensen et al, 2016: 204). Beteenden som avviker från 

direktiven är riskfyllda då de kan leda till uteslutning ur gruppen. Därmed blir fientlighet och 

inställningar till mobbning lätt enhetliga inom gruppen (Nesdale et al, 2008: 901, Jones et al, 

2012: 418). Även om man inte är tillfreds med att förtrycka utomstående på gruppens vägnar, 

vill man sällan medvetet gå emot gruppdirektiven (Sandstrom et al, 2010: 210, 223). In-

gruppers befogenheter att öka i popularitet, inflytande samt att täta leden, grundas till stor del 

på allmänna föreställningar om deras inre sammanhållningar (Huggins, 2016: 177-183, 189, 

Wojcik et al, 2015: 9-10). Därmed riskerar man att utsättas för dessa medel om man inte 
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följer gruppnormerna och utesluts. Statistiska exempel på detta återfinns i Caravita et als 

(2011) enkätundersökning som innehåller signifikanta orsakssamband mellan värnandet om 

respondenternas- och deras kamratgruppers popularitet samt mobbningsutövning (Caravita et 

al, 2011: 389-390). I linje med det redovisar Bastiaensen et al (2016) att respondenterna 

efterapade deras egna gruppkamraters nätmobbningsbeteenden (Bastiaensen et al, 2016: 196, 

204). 

Att agera enligt in-gruppnormerna och inneha dess sociala förmåner triggar ofta narcissistiska 

självbilder kring dess sociala identiteter. Förutsättningen för detta är att in-gruppens 

popularitetspräglade beteenden är snarlika (Sentse et al, 2015: 944-945, 951-953, Reijntjes et 

al, 2015: 72-73), medan baksidan är risken för att bli utesluten om man går emot 

gruppnormerna. Uteslutningar kan leda till utsatthet för in-gruppers förtryck eller att ut-

grupper hämnas eftersom man även utesluts från skyddsnätverken. Därmed är det ovanligt att 

in-gruppmedlemmar avstår från att delta i mobbningsbeteenden, då de värnar om sitt 

medlemskap (Thornberg, 2010: 318, Jones et al, 2009: 868, Huggins, 2016: 177-183, 189, 

Forsberg et al, 2014: 571). Enligt Jones et al (2009) förträngde vissa respondenter sin skam 

över mobbningsdeltagandet av rädsla för uteslutning (Jones et al, 2009: 418). I fall där in-

gruppmedlemmar har uteslutits och sedan mobbats har respondenter angett att vederbörande 

har missförstått eller misslyckats med att följa gruppdirektiven (Jones et al, 2014: 73). 

Utomstående upplever dessutom sådan mobbning som karma, vilket tydliggör förlusten av de 

uteslutnas sociala resurser (Forsberg et al, 2014: 573). 

Dessa redovisningar kan tyckas stå i kontrast mot in-gruppers identifikation utifrån deras 

nomiska del, där vissa medlemmars normavvikelser förbises (se hur in-grupper stärker sig på 

ut-gruppers bekostnad). Jag vill dock förtydliga att den redovisningen berör personliga 

egenskaper, medan dessa berör beteendenormer. 

  



46 

 

8.2.4 Klassrumsmiljön 

Enligt tre artiklar kan typen av klassrumsmiljö utgöra risker för att maktförhållanden 

uppkommer och leder till mobbning mellan kamratgrupper. Enligt Garandeau et al (2014) är 

risken högre i mindre klassrumsmiljöer då barriärerna mellan kamratgrupperna blir tydligare, 

rörligheten är mer begränsad och elever blir mer beroende av varandra (Garandeau et al, 

2014: 1129). Stämningen i en klass och lärares ageranden kan även vara avgörande för 

huruvida initial otrevlighet och exkludering leder till vardaglig mobbning, enligt Wojcik et al 

(2015) (Wojcik et al, 2015: 9). Överlag försämras stämningen och relationerna tydligt i 

klasser där mobbning förekommer (Dijkstra et al, 2008: 1296). 

8.2.5 Genusperspektiv inom maktförhållanden 

Fyra artiklar redovisar genusskillnader inom detta tema. Direkt mobbning är en vanligare 

maktstrategi bland killgrupper enligt Sandstrom et als (2013) studie medan tjejgrupper 

tillämpar indirekt mobbning (Sandstrom et al, 2013: 209), som enligt Sijtsema et al (2009) 

oftare motiveras av prestige (Sijtsema et al, 2009: 64). Enligt René Veenstra et als (2010) 

studie löper tjejer större risk för dåligt rykte hos bägge könen om de försöker mobba killar 

(Veenstra et al, 2010: 484). Enligt Wojcik et al (2015) är det även vanligare bland tjejer att 

nomiska och anomiska representationer, bland in- och ut-grupper, syftar till fysisk 

attraktivitet (Wojcik et al, 2015: 11). 
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8.2.6 Återkommande och avvikande orsakssamband inom maktförhållanden 

8.2.6.1 Återkommande orsakssamband 

Ett övergripande orsakssamband för maktspelet mellan och inom kamratgrupper, är in-

gruppers sätt att stärka sig på ut-gruppers bekostnad (Wojcik et al 2015, Huggins et al 2016, 

Reijntjes et al 2015, Garandeau et al 2014, Smalley et al 2014). Detta avspeglar även 

mobbare och mobboffers kompletterande relation till varandra på individnivå. 

Resultatredovisningens återkommande orsakssamband för detta är följande: 

- In-grupper undanröjer eventuella hot genom att täta leden och tillämpar det förtryck 

som har störst effekt på ut-grupper (Ojala et al 2004, Thornberg 2010, Smalley et al 

2014, Wojcik et al 2015, Huggins 2016, Thornberg 2010, Jones et al 2009, Reijntjes 

et al 2013). 

- In-grupper bekräftar sig inbördes och hävdar sig utåt genom att signalera sina ”bästa” 

respektive ut-gruppers ”sämsta” egenskaper (Huggins 2016, Reijntjes et al 2013, 

Wojcik et al 2015, Jones et al 2009, Forsberg et al 2014, Pouwels 2016, Bastiaensen 

et al 2013). 

- In-grupper etablerar interna skyddsnät och regelverk. Detta respekteras och genererar 

både intern och extern rädsla för att utmana det (Reijntjes et al 2013, Wojcik et al 

2015, Sijtsema et al 2009, Veenstra et al 2010, Pouwels et al 2016, Huggins et al 

2016, Forsberg 2014). 

Fjorton artiklar framställer dessa faktorers samverkan inom sektionen. Även dessa utgör mer 

än hälften av urvalet med en bred representation av tidsspannet, nationerna, metoderna och 

resultaten. Orsakssambanden är därmed de mest återkommande inom föreliggande tema. 

8.2.6.2 Avvikande orsakssamband 

En tydlig avvikelse i resultatredovisningen är elevers ingripanden i mobbningssituationer, då 

endast en artikel redovisade hur vittnen hade ingripit (Jones et al, 2009). En annan avvikelse 

är klassrumsmiljöns påverkan på mobbning (Garandeau et al 2014, Wojcik et al 2015, 

Dijkstra et al 2008). Denna orsaksförklaring blir än mer begränsad när den delas upp. Detta i 

och med att Garandeau et al (2014) framställer mindre klasser som en riskfaktor, medan 

Wojcik et al (2015) påvisar klasslärares auktoriteter och Dijkstra et al (2014) stämningen i 

klassen. Därmed saknas det en enhetlig representation för att kunna betrakta det som 

återkommande. 
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De genusrelaterade faktorerna inom temat är att direkt mobbning är vanligare bland killar, 

medan indirekt mobbning är vanligare bland tjejer (Sandstrom et al 2013, Sijtsema et al 

2009). Det framställs även att det är mer riskabelt för tjejer att mobba killar (Veenstra et al 

2010) samt att tjejer tillämpar interna och externa stereotypier i in-grupperna (Sandstrom et al 

2013, Wojcik et al 2015). Den förstnämnda faktorn är återkommande inom forskning överlag 

(se empiriskt fält samt typer av mobbning), men förefaller mer kontextbunden än 

genusbunden i resultatredovisningen. Detta i och med att mobbningsmetoder anpassas utifrån 

kontextens förutsättningar och mobbarnas intentioner, enligt de återkommande 

orsakssambanden. Den andra faktorn är begränsad till en artikel (Veenstra et al, 2010). 

Därmed förefaller den som en daterad och inhemsk detalj i sammanhanget. Den tredje faktorn 

kan endast framställas som återkommande om den tolkas som ett exempel på ett 

orsakssamband som berör nomier och anomier. Som enskild faktor är den däremot 

avvikande.  
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9 ANALYS 

Detta och följande avsnitt ämnar lyfta blicken från det redovisade resultatet till den generella 

akademiska och samhälleliga förståelsen av mobbningsfenomenet. Som tidigare nämnt (se 

diskursanalytiska direktiv) grundas detta på Faircloughs (2003) ansatser och den extensiva 

kritiska realismens ontologi om att urskilja samband mellan individers handlingar och 

samhällelig struktur (Jørgensen et al, 2000: 72) samt att bilda generell förståelse för olika 

fälts återkommande fenomen (Hedin, 2010: 32-33). Utifrån resultatredovisningen kan man 

inledningsvis konstatera att orsakssambanden mellan kamratgrupperingar, sociala hierarkier 

och mobbning är ytterst komplexa bland skolelever. Sambanden skulle kunna sammanfattas i 

form av ett scenario som är snarlikt de inom strukturperspektivet. Inte minst på grund av 

komplexiteten (Schott et al, 2014: 70). 

En sammanfattning av händelseförloppet är att normer figurerar i åtskilliga samhällssfärer 

och därmed är aktuella omgående, när skolor och klasser sammansätts. Utifrån normer och 

gemensamma egenskaper uppstår därmed tidigt kamratgrupperingar bland de sammansatta. 

Bland dessa bildas in-grupper som avgränsar och proklamerar särskilda normer inom 

kontexterna. I samband med det etableras sociala hierarkier med in-grupper överst och ut-

grupper nederst. Barriärer och gruppers skillnader i popularitet blir tydligare över tid och ju 

mer in-gruppers popularitet höjs, desto större blir klyftan mellan dem och ut-grupper. In-

gruppers interna regelsystem blir också hårdare, vilket kan utmärka sig genom enhetliga 

attityder och ibland genom att gruppmedlemmar utesluts. Mobbning blir i det här skedet ett 

berättigat verktyg för att hävda popularitet och normer, där de som är långt nere i hierarkin 

hamnar i riskzoner. De som utsätts för mobbning upplevs även förtjäna det på grund av sina 

normavvikelser. Samtidigt figurerar en allmän rädsla och respekt för in-grupper där individer 

influeras till att ta efter mobbningsbeteenden för att öka sin popularitet. 

Utifrån detta scenario kan uppsatsens frågeställningar: ”vilka är de återkommande 

orsakssambanden till hur sociala hierarkier och kamratgrupperingar genererar mobbning?” 

samt ”hur kan orsakssambanden förstås utifrån teorier om social stigmatisering och 

maktförhållanden mellan kamratgrupper?”, besvaras på följande sätt. Kamratgrupperingar 

och hierarkier är delar av ett skede i mobbningens händelseförlopp. Förenklat sett är det ett 

övergångsskede mellan sammansättningen av skolelever och mobbningens utbrott. De sociala 

relationerna mellan eleverna är redan spända när kamratgrupperingar och hierarkier ter sig 

tydligt i klasser eller skolmiljöer. De är konsekvenser av rådande normer och avspeglingar av 
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normuppfyllelser och avvikelser. Därmed är utbrottet av mobbning bara en tidsfråga i ett 

sådant skede, vilket tyder på vikten av att anti-mobbningsarbeten är förebyggande. Denna 

analys sammanfaller med strukturperspektivet där man utgår ifrån olika processers samband. 

Utifrån dem vill man sedan utveckla problemlösningar i förebyggande och avstyrande syfte.  

Detta avviker ifrån individperspektivet där avsikten är att identifiera inblandade individer 

som mobbare och mobboffer. När identifikationerna har fastställts regleras sedan beteenden 

genom tillsyn, auktoritet och eventuell bestraffning vid överträdelser av tillsägelserna. Inom 

strukturperspektivet är detta en förenklad syn och åtgärderna innebär risker för att elever 

utvecklar nya strategier till att kringgå dem (Schott et al, 2014: 390-404, Frånberg et al, 2011: 

95-96). 

Som nämnt indikerar analysen att anti-mobbningsarbetet bör inledas i samband med 

skolstarter. I likhet med inledande genomgångar av läroplaner bör man även upplysa elever 

om värdegrunder och regler gällande beteenden. Att tillämpa detta i samma utsträckning 

skulle innebära fler förebyggande och långsiktiga lösningar på mobbningsproblematiken. Att 

ingripa när mobbning utbryter framstår därmed som en kortsiktig lösning som kan förvärra 

situationen då det bland annat kan trigga hämndbegär. Det innebär att hierarkiska och sociala 

identiteter samt mobbningsbeteenden fortlöper, men under nya omständigheter. Sociala 

hierarkier, stämplingar och beteendenormer är därmed svårrubbade när de väl har befäst sig. 

Därmed blir det viktigt att influera kamratgrupper till att respektera varandra, trots olikheter, i 

tidiga skeden när klasser sammansätts. På så sätt jobbar man förebyggande för att motverka 

hierarkiska skiljelinjer mellan grupper innan de utmärks och leder till mobbning.  
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10 KONKLUSIONER 

I och med mobbningens omfattning kommer det alltid finnas behov av vidare kunskap om 

den samt av att förbättra anti-mobbningsarbetet. I likhet med att utveckla samhällets lagar och 

förordningar och se till att de följs är detta ett evighetsprojekt. Men om det förbises får det 

allvarliga konsekvenser för de miniatyrsamhällen som skolor utgör. 

Som nämnt besvarar uppsatsens analys dess frågeställningar, om återkommande 

orsakssamband gällande kamratgrupperingar, sociala hierarkier och mobbning samt 

uppsatsens teoretiska tolkning av dem, med att kamratgrupperingar och hierarkier är delar av 

ett skede. Det redovisade skedet är i sin tur en sammanfattning av de sociala processer som 

figurerar i urvalet, framställd genom meta-analys. Metoden har varit en förutsättning för att 

bilda en översikt av det breda urvalets mest centrala områden. Däremot finns det utrymme för 

följd- och fördjupningsfrågor, både gällande de centrala och avvikande områdena. I 

föreliggande avsnitt motiveras därmed behovet av att utöka kunskapen, medan följande 

avsnitt föreslår olika tillvägagångssätt. Kunskapsbehovet härrör dels ifrån 

strukturperspektivets ambition att vidareutforska uppmärksammade ämnesområden, men 

också uppsatsens metodiska begränsning att inte helt kunna avfärda avvikande 

ämnesområden. 

En utgångspunkt är dock att kamratgrupperingar kan figurera innan de blir hierarkiskt 

präglade. Detta indikerar att kamratgrupper utan hierarkiska skiljelinjer är acceptabla och att 

man behöver fokusera på sociala hierarkier. Att implementera kunskapen i det vardagliga 

arbetet är en förutsättning för att kunna motverka mobbning på ett effektivt och långsiktigt 

sätt. Detta är nödvändigt för att kunna erbjuda elever en hälsosam och trygg skolmiljö 

(Skolverket, 2019). Arbetet är därmed ett samspel mellan pedagogiskt- och socialt arbete, 

vars praktikområden innefattar undervisning, elevhälsa och behovsanpassat stöd. 

Professionsgrupperna inkluderar lärare, skolledningen, elevhälsopersonal samt utomstående 

som kopplas in i särskilda fall (till exempel personal inom Barn- och ungdomspsykiatrin). 

Medborgargrupperna avser samtliga skolelever och föräldrar då det ingår i deras rättigheter 

att skolan agerar mot mobbning (Barnombudsmannen, 2019). Brukargrupperna utgör till stor 

del elever med psykisk ohälsa, vilket både kan gälla de som mobbar och mobbas. Exempel på 

detta kan vara familjeförhållanden som relaterar till deras vardagliga situation, vilket behöver 

uppmärksammas av vuxna i deras närhet. Därmed är kunskaperna som efterfrågas 

nödvändiga för att tillgodose behoven av en trygg och hälsosam skolmiljö.  
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Detta ingår i det sociala arbetets samhällsuppdrag som även förutsätter fungerande 

samarbeten mellan de involverade yrkesgrupperna. 

Ställningstagandet om det redovisade kunskapslägets begränsningar är förenligt med 

strukturperspektivets synsätt. Att påvisa att mobbningsfenomenet är mer komplext än vad 

som framgått och att vidare forskning är nödvändig hör sällan till ovanligheterna inom 

perspektivet. Samtidigt finns det behov av att de två huvudinriktningarna möts i fler 

avseenden. Att hitta fler gemensamma nämnare där inriktningarna överlappar varandra skulle 

kunna innebära möjligheter att utöka metoder och resultat som i dagsläget förefaller 

avgränsade till respektive inriktning. En gemensam nämnare som Schott et al (2014) redogör 

för är att faktorer utanför skolmiljön formar elevers identiteter och relationer till varandra 

inom skolmiljön (Schott et al, 2014: 31). Utifrån det skulle en gemensam utgångspunkt kunna 

vara att samhälleliga företeelser på makronivå avspeglas på skolmiljöns mikronivå. 

Inriktningarna skulle därmed kunna komplettera varandra gällande undersöknings- och 

analysmetoder. 

Urvalet indikerar även att kvalitativ forskning är underrepresenterat inom ämnet. Enligt 

Frånberg et al (2011) har kvantitativa studier inom individperspektivet oftast högre 

bevisvärde. Detta beror på att forskningsresultaten är evidensbaserade, statistiskt 

generaliserbara och används för att mäta effekter av anti-mobbningsprogram. Samtidigt 

efterfrågar Frånberg et al (2011) vidare kunskap om mobbningsföreteelser utöver statistiska 

samband (Frånberg et al, 2011: 26-27). Då kvalitativ forskning framställer förklarande 

kunskap skulle huvudinriktningarna kunna komplettera varandra genom sina metodval. Detta 

indikerar behovet av blandade forskningsmetoder (ofta kallade ”mixed method designs”) i 

syfte att utöka kunskapsområden och utveckla åtgärdsmetoder. Uppsatsens konklusioner 

framställs därmed utifrån detta behov.  
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Punkterna som jag kommer att reflektera kring i detta avsnitt är följande: 

Forskningens behov av: 

- Vidare kartläggning av indirekta mobbningsbeteenden. 

- Vidare samverkan mellan olika forskningsdiscipliner. 

- Utökning av genus-, hbtq- och etnologiska perspektiv. 

Mobbningsbekämpningens behov av: 

- Närmare samarbeten mellan lärare, kuratorer och föräldrar 

- Att erbjuda elever alternativa statushöjningar 

10.1 Behov av djupdykning 

Även om man har kunnat urskilja vissa mönster i det redovisade forskningsmaterialet, så 

tyder detta på möjligheter att kartlägga fler faktorer inom de framställda orsakssambanden. 

Eftersom normeringar och mobbningsbeteenden ökar avsevärt under tonåren, är denna 

övergångsperiod av intresse för att hitta fler tendenser till att klimatet hårdnar. Enligt 

redovisningarna utvecklas även förmågan till manipulation och subtilt mobbningsbeteende. 

Det har genomförts studier med liknande syften vilka Frånberg et al (2011) omnämner. En av 

dem är en svensk observationsstudie av fjärdeklassare som genomfördes under ett läsår. Ett 

antal empiriska fall med olika typer av mobbningsbeteenden redovisades. Det återkommande 

dilemmat var att beteendena var svårbedömda i förhållandena till Skolverkets-, skolans- samt 

forskningens definitioner av mobbning. Därmed var det svårt för skolpersonal att bedöma när 

gränsdragningar och ingripanden var aktuella (Frånberg et al, 2011: 62). Detta kan relateras 

till hur sociala omständigheter skiljer sig i teorin och praktiken. Samtidigt indikerar det behov 

av att vidareutforska hur olika dominanta beteendemönster uppfattas och bedöms inom 

skolmiljöer. 

10.2 Ämnes- och kunskapsbarriärer 

Uppsatsens redovisningar tyder även på behov av samarbete mellan olika 

forskningsdiscipliner för att skapa en helhetlig förståelse och hanteringsförmåga av 

mobbning. Fenomenets komplexitet uppvisar faktorer som är av intresse för flera 

ämnesområden. Exempel på dessa är de sociala relationerna och interagerandet mellan unga, 

skillnader, likheter samt normer mellan kön och etnicitet, mental och psykologisk utveckling 

under tonåren samt skolpersonalens ansvarsroller utifrån utbildningssyftet. Dessa exempel är 

relevanta för flera discipliner inom humaniora och samhällsvetenskaper såsom sociologi, 
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etnologi, socialpsykologi, genusvetenskap samt pedagogik och socialt arbete. Thornberg 

(2015) och Barbara Thayer Bacon (1996) illustrerar behovet av samarbete med liknelsen där 

”de blinda männen runt elefanten” måste interagera för att få en gemensam förståelse av 

varelsen i mitten (Thornberg, 2015: 161-163, Schott et al, 2014: 8). Dialogföring mellan olika 

discipliner är därmed en av förutsättningarna för att utöka kunskapen om mobbning (Schott et 

al, 2014: 10). 

10.3 Influenser utanför skolmiljön 

Att förstå bakomliggande orsaker till mobbning kan både göra dem mer relaterande och 

hanterbara. Trots strukturperspektivets kritik gentemot utpekningar, så kan in-grupper 

framstå som naturligt ondsinta utifrån uppsatsens redovisningar. Därmed blir det viktigt att 

uppmärksamma övriga påverkande faktorer som: familjeförhållanden, samhällsproblem samt 

kamraters inflytanden (Schott et al, 2014: 8). Två bakomliggande orsaker som har redovisats 

är internt grupptryck och normer.  

Eftersom normer inte är något som uppkommer i klassrum behövs vidare kunskap om hur 

stereotyper anammas i skolmiljöer genom medier, trender, ungdomskultur eller 

kontroversiella livsstilar. Dessa är exempel på referensgrupper som kan vara betydande för de 

normer som proklameras inom olika kontexter. En ökad förståelse för normerna som 

avspeglas skulle därmed kunna underlätta det normkritiska värdegrundsarbetet. Schott et als 

(2014) exempel på utfall man bör motverka är hur elever utvärderar varandras utseende, 

beteende, klädsel samt ägodelar, vilka blir avgörande för huruvida man passar in eller inte. 

Dessa kriterier kan påverkas av rådande trender inom populärkulturella forum som sedan 

hävdas av in-grupper i skolmiljöer. Kriterierna blir därmed en del av de beteendenormer som 

kan generera popularitets- och statusskillnader. Förekomsten av detta kan innefatta mobbning 

mellan grupper, efterapning och bakslag, enligt tidigare redovisningar (se hur 

mobbningsbeteenden utbreds, efterapas eller ignoreras) (Schott et al, 2014: 50-51). 

Därmed behövs kunskap om normer på flera strukturella nivåer vilket även gäller de utanför 

skolmiljöer. Exempel på forskning som har genomförts utifrån dessa syften är studier i 

Latinamerika, Asien samt Afrika, där man har undersökt samband mellan mobbning, 

ekonomiska-, kulturella- och politiska problem. Studierna har kartlagt samband mellan 

mobbning, arbetsbrist, etisk diskriminering samt efterkrigsförhållanden.  
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I USA har även vissa anti-mobbningsprojekt fokuserat på sexuellt- och relationsvåld, där 

samhälleliga maktförhållanden (till exempel könsrelaterade) avspeglas i relationer mellan 

individer (Schott et al, 2014: 32-33). 

10.4 Avgränsade kunskapsområden 

Mobbningsprocesser som berör genus och etnicitet har dessvärre varit underrepresenterade i 

uppsatsunderlaget. Därmed har jag inte kunnat urskilja deras återkommande samband med 

kamratgrupperingar och sociala hierarkier. Detta indikerar att de behöver beaktas i större 

utsträckning och inte begränsas till tvärvetenskapliga studier inom genusvetenskap eller 

etnologi. Om kunskapsområdena breddas kan man däremot kartlägga fler faktorer och 

orsakssamband. Urvalet visar även en total avsaknad av respondenter som identifierar sig 

som transpersoner. Ett breddat fokus på unga hbtq-personer skulle därmed kunna generera 

mer information om olika typer av utsatthet och maktspel. 

10.5 Möjligheter till ingripanden och socialt stöd 

Skolors uppgift att motverka mobbning skulle kunna delas upp i två skikt, vilka även kan 

associeras med respektive huvudinriktning. Det ena skiktet är vuxnas möjligheter att ge stöd 

vid mobbningssituationer samt att effektivt ingripa och avstyra dem. Att skiktet ingår i 

individperspektivet motiveras dels genom att ingripanden och stöd oftast berör individer. 

Dessutom ingår metoderna oftast i anti-mobbningsprogram som har framställts inom 

individperspektivet. Det andra skiktet är arbete som påverkar elever till att själva avstå från 

och avstyra mobbningsbeteenden. Skiktet kan betraktas som en del av strukturperspektivet då 

man vill påverka elevers sociala samspel utifrån kunskap om det. 

Vuxnas möjlighet att agera gentemot elever enligt det första skiktet förutsätter fungerande 

samarbeten mellan undervisnings-, elevhälsopersonal och föräldrar. Detta kan innebära 

komplikationer i och med skillnader i utbildning, arbetsuppgifter och insyn i situationer 

(Frånberg et al, 2011: 100). Att tillämpa anti-mobbningsarbetet tidigt är som sagt viktigt då 

klimatet snabbt hårdnar och blir svårt att påverka i efterhand. Vad det gäller föräldrar är det 

viktigt att de har kontinuerlig kontakt med skolpersonal angående skolornas etiska 

värdegrund samt att föräldrar informeras om vad som sker på skolorna. Föräldrar är även de 

som har mest insyn i nätmobbningen, vilket är ett svårkontrollerat forum i dagsläget.  

Vid ingripanden i mobbningssituationer framhåller redovisningarna även vikten av att vuxna 

inte förvärrar läget. Även om vuxnas påverkan var ett avvikande tema i 
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resultatredovisningen, framgår det att elevers beteenden är svårändrade om de inte känner sig 

förstådda. Frånberg et al (2011) problematiserar till exempel konfrontationer som ingår i 

Farstametodens och Friends anti-mobbningsprogram. Att konfrontera individer utan 

förvarning är enligt Frånberg et al (2011) ett auktoritärt förhållningssätt med föga utrymme 

för de utpekade att göra sina röster hörda. Därmed ifrågasätts metodens utgångspunkt att 

utpekade annars lätt ljuger eller bortförklarar sig. De konfronterade varnas även om att 

oförändrat beteende kan leda till polisanmälan eller skolförflyttning. Detta auktoritära 

bemötande ifrågasätts också (Frånberg et al, 2011: 95-96) då utpekningar kan innebära risker 

för att elever försöker slå tillbaka, rentvå sig eller återta makt (Evaldsson, 2012: 41). Därmed 

är det viktigt att vara förstående inför elevers tillskrivelser av deras vardag och incidenter. 

10.6 Alternativa statushöjningar 

Uppsatsens redovisningar indikerar även att man, utifrån det andra skiktet, bör försöka 

påverka elevers syn på mobbningsbeteenden. Som nämnt sammanfaller detta med 

strukturperspektivet. En grundläggande punkt i åtgärdsmetoderna som föreslås, är att få barn 

och ungdomar att ta till sig av normkritik. Det önskvärda är att ”annorlunda” inte blir 

synonymt med ”måltavla”, vilket förutsätter att man slår hål på uppfattningar om att 

majoriteten är tillfreds med mobbningsbeteendenormer. Avsikten är därmed att minska 

rädslan för ingripanden samt att uppmuntra mer toleranta och tryggare skolmiljöer 

(Sandstrom et al, 2010: 224, Sandstrom et al 2013: 212). Ett annat önskvärt scenario är att 

erbjuda elever alternativa sätt till statushöjningar istället för att ”plocka poäng” genom att 

kränka andra. Teoretiskt beskrivs ett sådant scenario som att sociometrisk popularitet blir mer 

önskvärt än upplevd popularitet i skolmiljöer. Det skulle kunna innefatta nya forum att 

uppvisa attribut eller att avstyrandet av mobbning blir mer statushöjande än utövandet. Olika 

metoder skulle kunna prövas utifrån denna utgångsprincip då mobbningsbeteenden präglas 

starkt av önskad popularitet. 
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11 FRAMTIDA FORSKNING 

I föregående avsnitt uppmärksammades flera behov gällande framtida mobbningsforskning, 

utifrån det redovisade kunskapsläget. Sammanfattningsvis handlar behoven om: att de två 

huvudperspektiven och olika discipliner behöver mötas, att vissa kunskapsområden och 

forskningsmetoder behöver mer uppmärksamhet respektive tillämpning samt att 

åtgärdsmetoderna behöver utvecklas gällande vuxnas och elevers interagerande med- och 

gentemot varandra. Som nämnt är kunskapen om mobbning en förutsättning för att kunna 

motverka den. Detta ingår i olika yrkesgruppers dagliga ansvar i arbetet med skolelever vars 

praktikområden innefattar pedagogik och socialt arbete. I föreliggande avsnitt diskuteras 

därmed idéer till framtida undersökningsstudier och åtgärdsmetoder utifrån 

konklusionspunkterna. 

11.1 Negativt inflytande 

Ett intresseområde är att fortsätta kartlägga subtila beteenden och inflytanden, som inte är 

uppenbart aggressiva. Som nämnt figurerade flera svårtolkade beteenden i den ett år långa 

observationsstudien som Frånberg et al (2011) beskrev (se behov av djupdykning). Det 

uppstod mycket funderingar bland skolpersonalen huruvida de var mobbningsbeteenden. Med 

detta som exempel, kan det vara av intresse att genomföra studier med frågeställningar kring 

upplevda mobbningsbeteenden (Frånberg et al, 2011: 62). Kvalitativa intervjustudier skulle 

därmed kunna urskilja elevers synsätt på situationsbetingade aspekter. Utifrån dem skulle 

man kunna framställa faktorer ur deras perspektiv, som forskare inte initialt associerar med 

mobbning (Garandeau et al, 2014: 1130, Dijkstra et al, 2008: 1297, Thornberg, 2015, 174-

175). Kvantitativa metoder skulle också kunna användas för att bekräfta uppkomna sambands 

signifikans. 

Ett annat område att vidareutforska är beteendenormers förskjutningar under 

övergångsperioderna mellan barnaår och tonår. Detta skulle kunna genomföras med en 

mångårig undersökningsstudie innefattandes intervjuer och observationer. Intervjuer skulle 

kunna användas till att kartlägga enskilda elevers uppfattningar om rådande normer samt vad 

normuppfyllelser och normavvikelser innebär för dem. Man skulle sedan kunna jämföra 

utsagorna mellan de olika tidsperioderna. Observationer skulle kunna användas på ett 

kompletterande sätt till att analysera hur sociala interaktioner och beteendemönster förändras 

över tid. 
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11.2 Teoretiskt samarbete 

En övergripande önskan av framtida forskning är att utöka samarbetet mellan olika 

discipliner i hopp om att ”de blinda männen runt elefanten” (se ämnes- och 

kunskapsbarriärer) uppnår en gemensam förståelse för mobbningsfenomenet (Thornberg, 

2015: 161-163, Schott et al, 2014: 8, 10). Detta skulle kunna innebära att fler 

undersökningsstudier genomförs gemensamt av olika ämnesforskare. Uppsatsens urval 

innefattar ett antal studier som forskare inom psykologi, sociologi, beteendevetenskap och 

pedagogik har genomfört tillsammans. Vidare kunskap skulle möjligen kunna uppnås genom 

samarbeten mellan teoretiska och praktiska yrkesgrupper. Detta skulle inkludera 

yrkespersoners expertis inom socialt arbete, psykologi och pedagogik med kuratorer, 

psykologer och lärare som exempel. Exempel på samarbetets syften skulle kunna vara att 

pröva, analysera och utvärdera olika åtgärdsmetoders utfall. Detta skulle även kunna utveckla 

anti-mobbningsprogrammens flexibilitet genom att täcka olika problemområden.   

11.3 Referensgrupper 

Frågetecken kring hur normer och stereotyper infogas i skolmiljöer genom medier, trender, 

ungdomliga populär- och subkulturer eller kontroversiella livsstilar skulle kunna undersökas 

på flera sätt i framtida studier. Till exempel skulle de kunna vara en faktor i tidigare nämnda 

studier om normförskjutningar (se negativt inflytande). Om referensgrupper (till exempel 

mode eller stilmedvetenhet) är huvudfokus skulle man kunna analysera möjliga samband 

mellan dem, mobbningsbeteenden och sociala identiteter. Detta kan ske genom intervjuer där 

man kartlägger vad som gör individer ”töntiga” eller ”coola” och analyserar kopplingar 

mellan utsagor och respondenternas preferenser. Kvantitativa enkäter kan även användas till 

att bekräfta möjliga samband mellan särskilda preferenser och beteenden. Observationer 

skulle också kunna genomföras till att analysera hur preferenserna avspeglas i olika 

vardagssituationer. 

11.4 Minoriteter 

Behov av forskning som berör genus, hbtq-grupper och etnicitet skulle kunna kompletteras 

genom en forskningsmodell som enligt Thornberg (2015) kan framställa varför vissa 

underordnade minoriteter lättare hamnar i mobbningens riskzoner. Modellen går ut på att 

gradvis analysera normer och maktstrukturer på mikro-, meso-, exo- och makronivå, vilka 

påverkar skolmiljöns sociala konstruktioner (Thornberg, 2015: 178, 182-185). Denna modell 

skulle därmed kunna bredda kunskapen om olika typer av utsatthet och maktspel beträffande 



59 

 

genus, hbtq och etnicitet. Studien skulle kunna genomföras med intervjuer som inkluderar 

respondenter på varje nivå. På mikronivå skulle man fokusera på elevers upplevelser av 

normer och maktstrukturer inom deras närmaste krets, vilket involverar skolan, kompisar, 

familj och grannskap. På mesonivå skulle man även fokusera på elevers upplevelser av hur 

aktörerna inom sfärerna relaterar till varandra. På exonivå skulle man intervjua skolpersonal 

angående upplevda normer och maktstrukturer inom deras yrkesliv, utbildning (både ämnes- 

och erfarenhetsmässigt) och personliga erfarenheter. På makronivå skulle intervjuer 

genomföras med ansvariga kommunpolitiker angående deras syn på kulturella, samhälleliga 

och sociala normers samt maktstrukturers påverkan på skolmiljön. Dessa skulle i sin tur 

kompletteras med övriga respondenters syn på detsamma. Genom jämförandeanalyser av 

resultatet skulle man sedan framställa eventuella skillnader och likheter i respondenternas 

upplevelser kring utsatthet och maktspel som berör genus, hbtq eller etnicitet.  

Thornbergs (2015) forskningsmodell skulle kunna användas i övriga studier där man lyfter 

blicken från skolmiljön, som till exempel det tidigare nämnda området referensgrupper. Inom 

området skulle man kunna fokusera på hur normer inom olika nivåer influerar 

mobbningsbeteenden. På mesonivån kan man dessutom studera nätmobbning närmare. 

Antingen genom intervjuer och enkäter med respondenter eller forskningsetiskt legitima 

observationer av deras online-aktiviteter. 

 

11.5 Positivt inflytande 

Vad det gäller praktiska åtgärdsmetoder som riktar sig direkt till elever, anses gruppövningar 

vara effektiva. Eftersom deras syften är att influera normkritiskt tänkande och ifrågasättanden 

av beteenden förutsätter de att elever interagerar. Exempel på urvalets efterfrågade aktiviteter 

är temadagar och övningar med blandade grupper (där kamratgrupper bryts). Efterfrågade 

diskussionsämnen är moral, mänskliga rättigheter, mångfald, omsorg och tolerans 

(Thornberg, 2015: 323) samt scenarion som lyfter fram upplevelser av att vara mobbad 

(Dijkstra et al, 2008: 1296, Wojcik et al, 2015: 12, Jones et al, 2009: 869). Enligt Frånberg et 

al (2011) brukar temadagar om mobbning äga rum i svenska skolor, vars innehåll utformas 

utifrån vad elever uppger i enkäter. Temadagarna brukar sedan utvärderas och årliga 

enkätresultat jämförs för att kunna uppföljas (Frånberg et al, 2011: 97-98).  

För att aktiviteterna ska ha en långsiktig påverkan skulle de kunna vara temaveckor med 

heldagar, snarare än enstaka undervisningsmoment. Föräldrar och skolpersonal skulle även 
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kunna medverka i diskussioner utifrån scenarion som involverar rollbyten. Syftet skulle vara 

att bredda förståelsen för varje parts synsätt. Samma typ av övningar kan även tillämpas 

mellan olika elevgrupper. Tillfällena skulle också kunna involvera filmvisningar eller 

interaktiv teater, som relaterar till diskussionsämnena, för att förtydliga temaveckornas 

nödvändighet.  

Att erbjuda alternativ till statushöjningar som inte involverar mobbning, till exempel 

styrketävlingar, har också efterfrågats (Volk et al, 2012: 233). Detta förutsätter dock att det 

finns ett tillräckligt stort intresse av att delta i sådana aktiviteter. Därmed kan man 

inledningsvis försöka kartlägga olika intressen bland elever för att sedan uppmuntra dem till 

att delta i event där de kan utövas. Aktiviteter som är enkla att genomföra i klassrum, där alla 

har möjlighet att delta i lika utsträckning utan att hävda sig över varandra, skulle också kunna 

vara alternativ till statushöjningar. 

Vissa studier efterfrågar också att skolor förebygger mobbning genom att fokusera på socialt 

svaga elever under skolstarter. Dels genom att hantera förtryck och dels genom att hjälpa dem 

socialisera under de inledande skoldagarna (Smalley et al, 2014: 806, Wojcik et al, 2015: 12). 

Exempel på detta skulle kunna vara fadderverksamhet som utgörs av frivilliga för att 

underlätta engagemanget. Vissa anser dock att det finns risker med att ge utvalda eller 

framröstade elever särskilt ansvar i anti-mobbningsarbetet. Då skenbart ansenliga identiteter 

kan vara orsaken till en framröstning eller uttagning, finns det risker att auktoritära positioner 

utnyttjas. Det kan även innebära provokation för vissa (Frånberg et al, 2011: 98-99). Därmed 

skulle verksamheten behöva utvärderas och uppföljas kontinuerligt. Man skulle även kunna 

pröva att ha olika elevstyrda forum där tankar och synpunkter lätt får utrymme. Möjligheten 

att framföra ärenden anonymt, till exempel genom interna nätverk liknande Schoolsoft, skulle 

kunna underlätta att göra sin röst hörd. Detta gäller även elevers möjligheter att kontakta 

mentorer vid ärenden som är känsliga att adressera muntligt eller i klassrum. 

11.6 Praktiskt samarbete 

Vad det gäller vidareutvecklingen av åtgärdsmetoder efterfrågas förbättrat samarbete mellan 

undervisningspersonal, elevhälsopersonal och föräldrar (Wojcik et al, 2015: 12). Eftersom 

yrkeskunskaper och insikter varierar mellan dem, förutsätter samarbetet bland annat 

kunskapsutbyten genom exempelvis studiedagar. Detta sammanfaller även med 

strukturperspektivets kriterier för flexibla anti-mobbningsprogram. Motiveringen för 

samarbetet är att ha en så bred vuxengrupp som möjligt med insyn i olika 
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mobbningsrelaterade situationer. Utifrån ett multiperspektiv ska man därmed kunna 

framställa anti-mobbningsprogram där olika typer av mobbningssituationer kan hanteras på 

olika sätt. Flera analytiska punkter listas, som har beskrivits i föreliggande avsnitt. 

Sammanfattningsvis berör de: statushöjningar, normkritik, att vuxna ifrågasätter sin vetskap 

om mobbningssituationer i vardags- och fritidssammanhang, att tillämpa fortbildningar som 

främjar vuxnas samarbete samt utvärderingar och uppföljningar av programmen (Schott et al, 

2014: 390-404). 

Punkterna som berör ingripanden och reglering beaktar även individperspektivet. 

Skolpersonalen skulle därmed ansvara för vetskap och hantering i skolmiljöer, medan 

föräldrar kompletterar detta med ansvarstagandet utanför dem (Bastiaensen et al, 2016: 207). 

Detta förutsätter kontinuerlig och ömsesidig inlärning, ansvarstagande samt kommunikation. 

Samarbetet kan verka krävande och omfattande med tanke på att det innebär mer arbete för 

samtliga parter. Däremot anses det vara en förutsättning att olika parter samarbetar och för 

dialoger om man ska förbättra förståelsen för mobbningens komplexitet. Likt de blinda 

männen runt elefanten, blir förståelsen och interagerandet selektivt utan samarbete och 

kommunikation. Om man för en dialog och samarbetar blir däremot förutsättningarna mer 

lovande.  
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13 Bilagor 

13.1 Bilaga 1 

I DISCOVERY ingår följande akademiska databaser: 

- Academic Search Complete 

- Ageline 

- Applied Social Science Index and Abstracts (ASSIA) 

- Cinahl Complete 

- Digitala vetenskapliga arkivet (DIVA) 

- Directory of Open Access Journals (DOAJ) 

- Education Resources Information Center (ERIC) 

- Google Book Search 

- Google Scholar 

- JP Infonet 

- MEDLINE 

- Naxos Music Library 

- Nursing & Allied Health Database 

- Psychoanalytic Electronic Publishing (PEP) 

- PQDT Open 

- PsycINFO 

- Psychology and Behavioral Sciences Collection 

- PubMed 

- SocINDEX 

- Social services abstracts 

- Sociological abstracts 

- SveMed+ 

- SwePub 

- Uppsök 

- Web of Science  
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13.2 Bilaga 2 
Listade nyckelord utifrån frågeställningarnas centrala teman. 

Kamratgrupper: 

- acceptance 

- adaptation 

- behavioral group norms 

- classroom norms 

- classmate support 

- desired acceptance 

- group-based emotions 

- group norms 

- group processes 

- identity 

- identity management 

- peer acceptance 

- peer-group effect 

Barn och ungdomar 

- adolescents 

- childhood 

- children 

- children’s culture 

Mobbning 

- bullying 

- definition 

- peer-victimization 

- rejection 

- social anxiety 

- stigma 

- victimization 

Sociala hierarkier 

- dominance 

- narcissism 

- norms 

- perceived popularity 

- popularity 

- pride 

- school leadership 

- self-perceived social competence 

- social capital 

- social dominance 

- social goals 

- social identity 

- social norms 

- social pressure 

- social skills 

- social status 

- status goals 

- status hierarchy  
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13.3 Bilaga 3 
Forskningsartiklar som exkluderades utifrån följande kriterier: 

1. Artikeln är varken en kvantitativ- eller kvalitativ undersökningsstudie eller meta-

studie. 

2. Artikeln är en meta-studie som innefattar exkluderingskriterierna 4-7 och därmed 

irrelevant uppsatsens tidigare forskningsdel. 

3. Artikeln är en kvantitativ- eller kvalitativ undersökningsstudie som innefattar 

exkluderingskriterierna 4-7. 

4. Avsaknad av eller marginell information om sociala hierarkier och/eller 

kamratgrupperingar, som till exempel enbart förekommer i tidigare eller övrig 

forskning snarare än i empirin. 

5. Avsaknad av orsakssamband mellan mobbning, sociala hierarkier och 

kamratgrupperingar. 

6. Avsaknad av orsaksförklaringar i redovisade samband mellan sociala hierarkier, 

kamratgrupperingar och mobbning. 

7. Studiens respondenter går inte i grundskolan, gymnasiet eller motsvarande. 

Inkludering av skol-, elevhälsopersonal eller övrig expertis beaktas endast om den 

återges tillsammans med grundskole- och/eller gymnasieelever. 

Kriterium 1 

- Adickes et al (2013). ”Bullying”, Journal of occupational therapy, schools & early 

intervention. 

- Scheidlinger (2003). “The centrality of the peer-group’s role in two aspects of school 

violence revisited”, International journal of group psychotherapy. 

- Sutton et al (1999). “Bullying and ‘theory of mind’ a critique of the ‘social skills deficit’ 

view of anti-social behavior”, Social development. 

- Waddell (2007). “Grouping or ganging: the pshychodynamics of bullying”, British 

journal of psychotherapy. 

- Wagner (2016). ”Bullying and depression in youths”, Psychiatric times. 

Kriterier 2 och 4 

- Brendgen et al (2014). ”School-related factors in the development of bullying 

perpetration and victimization: introduction to the special section”, Journal of abnormal 

child psychology. 

- Espelage et al (2003). ”Research on school bullying and victimization: what have we 

learned and where do we go from here?”, School psychology review. 

- Menicini et al (2017). ”Bullying in schools: the state of knowledge and effective 

interventions”, Psychology, health & medicine. 

Kriterier 2 och 5 

- Liu et al (2011). “Childhood bullying: a review of constructs, concepts and nursing 

implications”, Public health nursing. 

- Patton et al (2017). “A systematic review of research strategies used in qualitative studies 

on school bullying and victimization”, Trauma, violence & abuse. 
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Kriterier 3 och 4 

- Al Ali et al (2017). ”Students’ perceptions of characteristics of victims and perpetrators of 

bullying in public schools in Jordan”, Nursing research. 

- Donoghue et al (2015). ”Moving beyond the emphasis on bullying”, Children & schools. 

- Golmaryami et al (2016). “The social, behavioral and emotional correlates of bullying 

and victimization in a school-based sample”, Journal of abnormal child psychology. 

- Hertzog et al (2016). “Is it bullying, teen dating violence or both? Student, school staff 

and parent perceptions”, Children & schools. 

- Nelson et al (2017). ”A scoping review of self-report measures of aggression and bullying 

for use with preadolescent children”, The journal of school nursing. 

- Tshotsho et al (2015). ”The effects of bullying on teenage girls in Swaziland high 

schools”, Journal of education and training students. 

- Walsh et al (2016). “The relationship between immigrant school composition, classmate 

support and involvement in physical fighting and bullying among adolescent immigrants 

and non-immigrants in 11 countries”, Journal of youth and adolescence. 

Kriterier 3 och 5 

- Eriksson Barajas et al (2009). ”Den ’rättfärdige’ mobbaren: elevers föreställningar om 

mobbning i skolbioaktiviteter”, Utbildning och demokrati. 

- Pabian et al (2016). ”An investigation of short-term longitudinal associations between 

social anxiety and perpetration of traditional bullying and cyberbullying”, Journal of 

youth and adolescene. 

Kriterier 3 och 6 

- Evans et al (2015). ”Prosocial bystander behavior in bullying dynamics: assessing the 

impact of social capital”, Journal of youth and adolescence. 

- Thornberg (2015). ”Distressed bullies, social positioning and odd victims: young people’s 

explanations of bullying”, Children & society, 29: 15-25. 

Kriterier 3, 4 och 7 

- Sanschez et al (2016). ”Prevalence and patterns of traditional bullying victimization and 

cyber-teasing among college population in Spain”, BMC Public health. 

Kriterier 3, 6 och 7 

- Ilola et al (2016). “Bullying and victimization are common in four-year-old children and 

are associated with somatic symptoms”, Acta Pædiatrica. 
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13.4 Bilaga 4 

Forskningsartiklar som inkluderades utifrån följande kriterier: 

1. Artikeln har centralt fokus på kamratgrupperingars och/eller sociala hierarkiers 

orsakssamband inom mobbning. 

2. Artikeln har ett återkommande fokus på kamratgrupperingars och/eller sociala hierarkiers 

orsakssamband inom mobbning. 

3. Artikeln redovisar hur kamratgrupperingar och/eller sociala hierarkier är en väsentlig del 

av mobbning. 

4. Artikeln innefattar orsakssamband beträffande kamratgrupperingar och/eller sociala 

hierarkier, inom mobbning, som bekräftar och/eller utökar uppsatsens empiriska resultat. 

Kriterium 1 
- Simona Caravita et al (2011). ”Agentic or communal? Associations between 

interpersonal goals, popularity, and bullying in middle childhood and early adolescence”, 

Social development. Kvantitativ enkätundersökning med 472 Italienska grundskoleelever, 

varav 276 mellanstadieelever och 196 högstadieelever (Caravita et al, 2011: 382). 

- Jan Dijkstra et al (2008). ”Beyond the classnorm: bullying behavior of popular 

adolescents and its relation to peer acceptance and rejection”, Journal of abnormal child 

psychology. Kvantitativ enkätundersökning med 3312 nederländska skolelever, varav 

1675 killar och 1537 tjejer, från lågstadiet till gymnasiet (Dijkstra et al, 2008: 1291). 

- Mike Huggins (2016). ”Stigma is the origin of bullying”, Journal of catholic education. 

Kvalitativ granskning av mediereportage om rättsfall relaterade till mobbning i katolska 

skolor i USA (Huggins, 2016: 166). 

Kriterium 2 
- Sara Bastiaensen et al (2016). ”From normative influence to social pressure: how 

relevant others affect whether bystanders join in cyberbullying”, Social development. 

Kvantitativ enkätundersökning med 2058 belgiska grundskole- och gymnasieelever 

(Bastiaensen et al, 2016: 199). 

- Camilla Forsberg et al (2014). ”Fourth- to seventh-grade students’ perspective on their 

reactions”, Research papers in education. 43 semi-strukturerade individuella intervjuer 

med svenska elever i årskurs 4-7, varav 15 killar och 28 tjejer (Forsberg et al, 2014: 557-

562). 

- Sian Jones et al (2009). ”Birds of a feather bully together: group processes and 

children’s responses to bullying”, British journal of developmental psychology. 

Kvantitativ enkätundersökning med 98 brittiska låg-mellanstadieelever i åldern 9-11 år 

(Jones et al, 2009: 856, 864). 

- Drew Nesdale et al (2008). ”Effects of group-norms on children’s intention to bully”, 

Social development. Kvantitativ enkätundersökning med 85 australienska 

grundskoleelever, varav 43 andra-tredjeklassare och 42 fjärde-femteklassare (Nesdale et 

al, 2008: 894). 

- Malgorzata Wojcik et al (2015). ”Bullying and exclusion from dominant peer group in 

Polish middle school”, Polish psychological bulletin. Kvalitativ intervjustudie med 24 

polska högstadieelever, 24 ämnes- och speciallärare, 15 pedagoger och 9 psykologer 

(Wojcik et al, 2015: 4). 
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Kriterium 3 
- Sian Jones et al (2014). “Bullying and belonging: teacher’s report on school agression”, 

Frontline learning research. Kvalitativ analys av öppna online formulär. Respondenter: 

156 brittiska lärare, varav 32 kvinnor och 15 män, 13 låg-och mellanstadielärare, 35 

högstadie- och gymnasielärare samt elever mellan 6-18 år (Jones et al, 2014: 67-68). 

- Sian Jones et al (2012). ”Fair-weather or foul-weather friends? Group identification and 

children’s responses to bullying”, Social psychological and personality science. 

Kvantitativ enkätundersökning med 179 brittiska skolelever i 7-8 och 10-11 års ålder, 

varav 88 tredjeklassare, 91 sjätteklassare, 76 killar och 103 tjejer (Jones et al, 2012: 416). 

- Tjeert Olthof et al (2007). ”Bullying and the need to belong: early adolescents bullying-

related behavior and the acceptance they desire and receive from particular classmates”, 

Social development. Enkätundersökning med nederländska lågstadieelever, varav 194 

killar och 184 tjejer (Olthof et al, 2007: 28). 

- Marlene Sandstrom et al (2013). ”Social context of bullying: do misperceptions of 

group norms influence children’s responses to witnessed episodes?”, Social influence. 

Kvantitativ enkätundersökning med 446 brittiska grundskoleelever, varav fjärdeklassare: 

90 tjejer och 89 killar bland fjärdeklassarna samt 134 tjejer och 133 killar bland 

åttondeklassarna (Sandstrom et al, 2013: 202). 

- Marlene Sandstrom et al (2010). ”Do perceptions of discrepancy between self and 

group norms contribute to peer harassment at school?”, Basic and applied social 

psychology. Enkätundersökning med 91 brittiska åttondeklassare, varav 42 killar och 49 

tjejer (Sandstrom et al, 2010: 220). 

- Jelle Sijtsema et al (2009). ”Empirical tests of bullies’ status goals: assessing direct 

goals, aggression and prestige”, Aggressive behavior. Kvantitativ enkätundersökning med 

13 finska klasser i årskurs 4 och 12 klasser i årskurs 8 (Sijtsema et al, 2009: 59). 

- Robert Thonberg (2010). ”Schoolchidren’s social representations on bullying causes”, 

Psychology in the schools. Kvalitativ intervjustudie med 56 svenska elever, varav 36 

tjejer och 20 killar, mellan 10-13 år (Thornberg, 2010: 313). 
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Kriterium 4 

- Claire Garandeu et al (2014). ”Inequality matters: classroom status hierarchy and 

adolescents bullying”, Journal of youth and adolescence. Enkätundersökning med 11 296 

finska åtta-niondeklassare (Garandeau et al, 2014: 1123). 

- Kris Ojala et al (2004). ”Bullying and social identity: the effects of group-norms and 

distinctiveness threat on attitudes towards bullying”, British journal of developmental 

psychology. Kvantitativ enkätundersökning med 85 australienska killar i 6e-7e klass 

(Ojala et al, 2004: 24). 

- J. Loes Pouwels et al (2016). ”Participant roles of bullying in adolescence: status 

characteristics, social behavior, and assignment”. Kvantitativ studie – 1638 elever i 

årskurs 9-3e gymnasieåret i 24 nederländska gymnasieskolor – 50,9% killar – 81,4% 

nederländskt påbrå (Pouwels et al, 2016: 242). 

- Albert Reijntjes et al (2015). ”Narcissism, bullying and social dominance in youth: a 

longitudinal analysis”, Journal of abnormal child psychology. Kvantitativ 

enkätundersökning i 12 nederländska grundskolor, med 393 deltagande skolelever, varav 

51% tjejer, som gick i fjärde klass när den 3-åriga studien påbörjades (Reijntjes et al, 

2015: 65). 

- Albert Reijntjes et al (2013). ”Costs and benefits of bullying in the context of the peer 

group: a three-wave longitudinal analysis”, Journal of abnormal child psychology. 

Enkätundersökning med 394 nederländska skolelever, varav 53% tjejer, som gick i 

fjärdeklass när den 3åriga studien påbörjades (Reijntjes et al, 2013: 1219). 

- Miranda Sentse et al (2015). ”A longitudinal multilevel study of individual 

characteristics and classroom norms in explaining bullying behaviors”, Journal of 

abnormal child psychology. Kvantitativ online-enkätundersökning med finska elever i 

årskurs 4-6 (Sentse et al, 2015: 945, 947). 

- David Smalley et al (2014). ”The role of social goals in bullies’ and victims’ social 

information processing in response to ambiguous and overtly hostile provocation”, Social 

development. Kvantitativ enkätundersökning med 181 brittiska grundskoleelever mellan 

7-10 år, varav 90 killar och 91 tjejer (Smalley et al, 2014: 597). 

- René Veenstra et al (2010). ”The complex relation between bullying, victimization, 

acceptance and rejection: giving special attention to status, affection and sex differences”, 

Child development. Kvantitativ enkätundersökning med 481 nederländska femte- och 

åttondeklassare, varav 218 tjejer och 263 killar (Veenstra et al, 2010: 481). 
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13.5 Bilaga 5 

Kodningar 

Första kodningen 

Teoretiska teman och deras innebörd: 

- Mönster: bestämmelser vad som är positiva och negativa egenskaper. 

- Attribut: positiva egenskaper utifrån bestämmelserna. 

- Skenbara identiteter: tilldelade identiteter utifrån ens popularitet och/eller 

grupptillhörighet, (till exempel ”tönt” eller ”cool”) som man förväntas acceptera. 

- Misskrediterat och misskreditabelt stigma: fysiska- och icke-fysiska stigmatiserande drag. 

- Maktförhållanden: in-gruppers föreställningar om sin överlägsenhet som tränger in i ut-

gruppers och övrigas ”inre röst”. 

- Gruppkarisma och gruppskam: stoltheten respektive skammen vid förekomsten av 

ovanstående. 

- Sociodynamik: ut-gruppers begränsade möjligheter att få samma erkännande från in-

grupper. 

- Inre sammanhållning: in-gruppers sätt att bekräfta sig själva internt och hävda sig externt. 

- Nomier och anomier: hur in-grupper identifierar sig utifrån sin bästa del och identifierar 

ut-grupper utifrån deras sämsta del. 

- Stigmatiserade grupper och termer: det faktum att ut-grupper sammansätts utifrån 

medlemmarnas stigmatisering, vilket upprätthålls genom bland annat nedsättande ord och 

handlingar. 

- Gruppkarismans baksida: in-gruppers interna regler, där regelbrott kan orsaka friktion och 

bestraffas med utestängning. 

- Anomisk smitta: rädslan att förknippas med stigmatiserade genom social kontakt. 

  



75 

 

Andra kodningen 

Den första kodningens teman med data kodade till underteman: 

Mönster: 

- Intolerans 

- Normförskjutningar under tonåren 

- Efterapning 

- Bakslag 

- Passivitet 

- Vuxnas påverkan 

- Genusperspektiv beträffande mönster 

Maktförhållanden 

- In-grupper stärks på ut-gruppers bekostnad 

- Hot mot in-grupper undanröjs 

- Maktens pris 

- Mobbningens flexibilitet 

- Klassrumsmiljön 

- Genusperspektiv beträffande maktobalans 

Inre sammanhållning 

- Rädsla för in-grupper 

- Skyddsnätverk 

Skenbara identiteter 

- Skyll dig själv 

- Lev upp till rollen 

Gruppkarisma och gruppskam 

- Grupphandlingar 

Attribut 

- Mobbning som beteendenorm 

Misskrediterat och misskreditabelt stigma 

Nomier och anomier 

Sociodynamik 

Anomisk smitta 

Gruppkarismans baksida 

Stigmatiserade grupper och nedsättande termer 
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Första omkodningen 

Omkodning av huvudteman: 

- ”Mönster” och ”attribut” omkodade. Hopslagna till ett tema. 

- ”Sociodynamiks” data uppdelat på ”mönster och attributs” underteman: ”mobbning som 

beteendenorm”, ”efterapning och passivitet” och ”genusperspektiv beträffande mönster 

och attribut”. 

- ”Misskrediterat och misskreditabelt stigma” omkodad. Undertema till ”mönster och 

attribut” med sammanfattningstiteln: ”exempel på normavvikelser”. 

- ”Stigmatiserade grupper och nedsättande termers” data uppdelat på ”nomier och 

anomier”, ”inre sammanhållning” och ”mönster och attributs” underteman: ”efterapning”, 

och ”backslag”. 

- ”Inre sammanhållning” med underteman ”rädsla för in-gruppen” och ”skyddsnätverk” 

omkodad. Undertema till ”maktförhållanden”. 

- ”Gruppkarisma och gruppskam” med undertemat ”grupphandlingar” omkodad. 

Undertema till ”maktförhållanden”. 

- ”Nomier och anomier” omkodad. Undertema till ”skenbara identiteter”. 

- ”Gruppkarismans baksida” omkodad. Undertema till ”maktförhållanden”. 

- ”Anomisk smittas” data flyttat till ”gruppkarismans baksida”. 

- ”Skenbara identiteter” med underteman ”skyll dig själv”, ”lev upp till rollen” och 

”nomier och anomier” omkodad. Underteman till ”mönster och attribut”. 

Andra omkodningen 

Omkodning av underteman: 

”Mönster och attribut”: 

- Huvudtemat ”Mönster och attribut” omkodad. Ny benämning: ”Normer”. 

- ”Mönster och attributs” data, ”normförskjutningar under tonåren” och ”exempel på 

normavvikelser” omkodade. Hopslagna till temat ”varför hög grad av normer innebär stor 

risk för mobbning”. 

- ”Intolerans”, ”skenbara identiteter”, ”skyll dig själv” och ”lev upp till rollen” omkodade. 

Hopslagna till temat ”hur intolerans skapar objektifiering och beteendenormer”. 

- ”Mobbning som beteendenorm”, ”efterapning”, ”bakslag” och ”passivitet” omkodade. 

Hopslagna till temat ”hur mobbningsbeteenden utbreds, efterapas eller ignoreras”. 

”Maktförhållanden”: 

- ”In-grupper stärks på ut-gruppers bekostnad”, ”nomier och anomier”, ”hot mot in-

gruppen undanröjs” och ”mobbningens flexibilitet” omkodade. Hopslagna till temat ”hur 

in-grupper stärker sig på ut-gruppers bekostnad”. 

- ”Gruppkarisma och gruppskam”, ”skyddsnätverk” och ”rädsla för in-grupper” omkodade. 

Hopslagna till temat ”hur in-grupper utnyttjar sina positioner”. 

- ”Grupphandlingar”, ”inre sammanhållning”, ”maktens pris” och ”gruppkarismans 

baksida” omkodade. Hopslagna till temat ”hur in-gruppers positioner är underkastelser av 

gruppnormer”. 


