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ABSTRACT 

I denna litteraturstudie har vi ämnat undersöka fenomenet mobbning ur ett 

sociokulturellt perspektiv. Studien fokuserar på de olika roller som individer har i en 

mobbningssituation, i syfte att identifiera dessa samt vilka faktorer som medverkar till 

att skapa dem. Genom att systematiskt samla in data från olika undersökningar om 

mobbning utifrån ett grupperspektiv och sedan analyserat dessa med utgångspunkt i det 

sociokulturella perspektivet har vi sökt svar på våra frågeställningar. Resultatet av 

studien visar att det går att identifiera sex olika roller i en mobbningssituation, samt att 

dessa roller till stor del bestäms genom individernas samspel, där individernas sociala 

status och acceptans är bidragande faktorer till att skapa och återskapa rollerna. 

Resultatet diskuteras slutligen med fokus på hur det kan användas i en pedagogisk 

verksamhet i arbetet mot mobbning. 

Nyckelord: mobbning, grupp, roll, sociokulturell, samspel, status, acceptans 

 

 



 

INNEHÅLL 

1 INLEDNING ............................................................................................................. 1 

1.1 Syfte ...................................................................................................................... 1 

1.2 Frågeställningar .................................................................................................... 1 

1.3 Studiens disposition .............................................................................................. 2 

2 BAKGRUND ............................................................................................................ 3 

2.1 Definition av mobbning ........................................................................................ 3 

2.2 Styrdokument ....................................................................................................... 3 

2.3 Ett sociokulturellt perspektiv ................................................................................ 4 

3 METOD ..................................................................................................................... 7 

3.1 Vetenskapsteoretisk ansats ................................................................................... 7 

3.2 Sökstrategier ......................................................................................................... 7 

3.2.1 Kvalitet och kvantitet i de valda studierna ................................................ 8 

3.2.2 Utvalda studier ........................................................................................... 8 

3.3 Etiska ställningstaganden ................................................................................... 11 

4 RESULTAT ............................................................................................................. 13 

4.1 Caravita m.fl. (2008) .......................................................................................... 13 

4.2 De Bruyn m.fl. (2010) ........................................................................................ 13 

4.3 Estell m.fl. (2008) ............................................................................................... 13 

4.4 Gini (2005) ......................................................................................................... 14 

4.5 Gini m.fl. (2008) ................................................................................................. 14 

4.6 Jones m.fl. (2009) ............................................................................................... 14 

4.7 Nesdale & Scarlett (2004) .................................................................................. 14 

4.8 Nesdale m.fl. (2008) ........................................................................................... 15 

4.9 Salmivalli m.fl. (1996) ....................................................................................... 15 

4.10 Salmivalli m.fl. (1997) ....................................................................................... 16 

4.11 Sentse m.fl. (2007) ............................................................................................. 16 

5 ANALYS OCH DISKUSSION ............................................................................... 17 

5.1 Identifiering av roller .......................................................................................... 17 

5.2 Faktorer vid rollskapande ................................................................................... 18 

5.2.1 Social status ............................................................................................. 18 

5.2.2 Social acceptans ....................................................................................... 19 

5.2.3 Aggressivitet ............................................................................................ 19 

6 DISKUSSION MED PEDAGOGISKA IMPLIKATIONER .................................. 21 

6.1 Medvetenhet om de olika rollerna ...................................................................... 21 



 

6.2 Avslutande ord .................................................................................................... 22 

REFERENSLISTA .......................................................................................................... 23 



1 

 

1 INLEDNING 

Vi har båda två under våra tidigare VFU-perioder observerat att mobbning oftast är 

en gruppföreteelse. I utbildningen har vi förstått att det finns fler roller individerna 

tar sig an än den som mobbar och den som blir utsatt för mobbning. Det vi ofta 

uppfattat i diskussioner kring mobbning är ändå att det oftast talas om en eller flera 

som mobbar en annan individ men sällan eller aldrig om vad de andra runt omkring 

har för roller och vad de har för påverkan på situationen, eller vad som får dem att 

agera eller inte agera kring mobbningen. Ett exempel hämtat från verksamheten då 

det under en dag skulle samtalas kring mobbning var att de roller som samtalades om 

var just den som mobbar, den som blir utsatt för mobbning och en grupp som 

benämndes som medlöpare till mobbaren. Detta kan vi anse vara en för stor 

förenkling av fenomenet mobbning och just att det inbegriper fler roller och 

individer. Detta fick oss att fundera över vad de elever som inte anses vara de som 

mobbar eller blir utsatta för mobbning har för roll i interaktionen. En viktig del i 

detta blir även att ta reda på vilka faktorer som ligger bakom skapandet av rollerna. 

En tydligare utredning av detta anser vi vara nödvändigt för att kunna arbeta 

förebyggande mot mobbning på ett så bra sätt som möjligt. 

I denna studie väljer vi att enbart fokusera på de sociala faktorer som förekommer 

inom skolans ram. Vi är medvetna om att individers personlighet, och därmed vilken 

grupp och roll de hamnar i, till stor del grundläggs och utformas utanför skolan, men 

det skulle bli allför omfattande att studera inom ramen för denna studie. Vi utgår i 

studien från ett sociokulturellt perspektiv, eftersom mobbning är ett socialt fenomen 

och vår uppfattning är att rollerna skapas i samspelet mellan de olika individerna i 

gruppen, och inte något som individerna skapar på egen hand. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att genom tidigare forskningsresultat få inblick i vilka 

roller som går att urskilja i en mobbningssituation. Således vill vi identifiera vem 

som mobbar, vilka som blir mobbade och vilka roller individerna runt omkring har i 

interaktionen. Utöver identifieringen av de olika rollerna vill vi även finna vilka 

faktorer som kan bidra till att skapa dessa roller. För att söka svar på dessa frågor har 

vi utgått från två huvudsakliga frågeställningar.  

 

1.2 Frågeställningar 

 

1. Vilka olika roller kan identifieras i en mobbningssituation?  

 

2. Vad finns det för faktorer som medverkar till skapandet av rollerna? 
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1.3 Studiens disposition 

Efter inledningskapitlet följer kapitlet med rubriken bakgrund där en genomgång av 

de begrepp och teorier som studien tar sin utgångspunkt i presenteras. Efter det 

kommer kapitlet metod där vi redogör för hur litteratursökningen gått till och vilken 

vetenskapsteoretisk ansats vi utgår från, följt av en presentation av de utvalda 

studierna, samt de etiska ställningstaganden vi gjort. I femte kapitlet presenteras 

resultaten av de valda studierna. Det sjätte kapitlet innehåller analys och diskussion 

av resultatet. I det sjätte kapitlet avslutas denna studie med en diskussion kring 

tänkbara pedagogiska implikationer av det vi kommit fram till. 
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2 BAKGRUND 

Här ämnar vi gå igenom de begrepp och teoretiska ramverk vi kommer använda för 

att analysera resultaten från de studier vi har valt ut. Eftersom studien intresserar sig 

för mobbning börjar vi med en genomgång av det begreppet. Sedan följer en kort 

beskrivning av vad skolans styrdokument säger om mobbning. Slutligen går vi 

igenom sociokulturell teori, där vi har valt att lyfta fram de delar som är relevanta för 

den här studien. 

 

2.1  Definition av mobbning 

Enligt Olweus (2007) definition av mobbning är det en företeelse som äger rum när 

en elev under en lång tid eller upprepade gånger blir utsatt för negativa handlingar 

från en eller flera elever. Den negativa handlingen kännetecknas av att den är 

medvetet utförd för att åsamka en annan individ smärta och/eller obehag genom till 

exempel fysisk kontakt, gester, grimaser, ryktesspridning eller uteslutande ur 

gruppen (se även Heinemann, 1987). En skillnad görs även när det handlar om olika 

sorters mobbning, den mer direkta och synliga kan vara lättare att upptäcka till 

skillnad från den indirekta där utfrysning, baktalande och ryktesspridning äger rum 

(Olweus, 2007). 

Pikas (1989) menar att det uteslutande handlar om en grupps icke-legitima fysiska 

eller psykiska angrepp mot en individ som även utesluts ur gruppens gemenskap. 

Vidare menar Pikas att medlemmarna i gruppen förstärker varandras beteende genom 

interaktionen de har med varandra (a.a.).   

Olweus (2007) menar även att det inom begreppet mobbning ryms ett asymmetriskt 

maktförhållande. Den som blir utsatt för negativa handlingar kan uppfattas som både 

fysiskt och psykiskt svagare än den eller de som utsätter individen för de negativa 

handlingarna. Detta maktförhållande är dock svårt att upptäcka om situationen är en 

sådan som innehåller mer indirekt mobbning (a.a.). 

Den definition av mobbning som används i denna studie är i stora drag den från 

Pikas (1989). Detta då studiens fokus är på mobbning som en gruppföreteelse, och 

där individerna interagerar med varandra. 

 

2.2 Styrdokument  

Skollagen (1985:1100) använder inte begreppet mobbning, utan det som vanligtvis 

benämns mobbning innefattas i termen kränkande behandling, vilket definieras som 

…ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt 

diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs 

värdighet (SFS 1985:1100, 14 kap. 3 §.) 

Samma lydelse återfinns även i den nya skollagen (SFS 2010:800, 6 kap. 3 §.) 

Skolverket (2010b) betonar dock att kränkande behandling inte är lika med 

mobbning, utan det krävs att den kränkande behandlingen upprepas. 
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I läroplanerna för grundskolan så väl som för gymnasieskolan finns inget som tar 

upp mobbning specifikt, däremot återfinns följande formulering: 

Skolan skall främja förståelse för andra människor och förmåga till 

inlevelse. Omsorg om den enskildes välbefinnande och utveckling 

skall prägla verksamheten. Ingen skall i skolan utsättas för 

diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller 

annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller 

för annan kränkande behandling. Tendenser till trakasserier och 

annan kränkande behandling skall aktivt motverkas (Skolverket, 

2006, s. 3).     

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos 

eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv 

vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor 

och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som 

skolan skall gestalta och förmedla (Skolverket, 2006, s. 3).  

I den nya läroplanen som träder i kraft i juli 2011 (Skolverket, 2010a) finns inga 

större skillnader mot den nuvarande i dessa avseenden. Vissa ord och formuleringar 

har ändrats, men innebörden förblir densamma. 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska 

gestalta och förmedla (Skolverket, 2010a, s. 4). 

För att arbeta mot kränkande behandling återfinns det i skollagen att huvudmannen 

på varje skola ansvarar för att det årligen skall upprättas en plan som beskriver 

förebyggande arbete och åtgärder mot kränkande behandling av barn och elever (SFS 

1985:1100, 14 kap. 8 §.). 

 

2.3 Ett sociokulturellt perspektiv 

Eftersom studien handlar om grupprocesser kommer den ta sin utgångspunkt i ett 

sociokulturellt perspektiv på mobbning. Ett sociokulturellt perspektiv innebär att 

man intresserar sig för samspelet mellan individen och det omgivande samhället 

(Säljö, 2000). Det handlar framförallt om relationer, samspel och kommunikation 

(Dysthe, 2003). För att förstå något utifrån ett sociokulturellt perspektiv måste man 

studera kontexten som företeelsen är en del av. Denna inkluderar dels andra 

människor, men även ”…fysiska verktyg (t.ex. datorer) och representationssystem 

(t.ex. språk och matematiska symboler).” (Dysthe, 2003, s. 43) 

I samspelet mellan individer uppstår grupper och i dessa, beroende på storlek, kan 

mindre grupper formas ur den större. Grupptillhörigheten och den roll individen blir 

tilldelad kan ske medvetet, men i de flesta fall sker det undermedvetet. En grupps 

sammansättning styr vilken roll individen får och vilket beteende som följer med 

tilldelningen, individen blir således den person gruppen gör honom eller henne till 

(Åberg 1995).   
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Den sociokulturella teorin har till stor del sitt ursprung i Vygotskijs psykologiska 

teorier (se t ex Dysthe, 2003). Dessa utvecklade han främst på 1920-talet, men de 

fick inget internationellt genomslag förrän på 1960- och 70-talen, eftersom de under 

Stalins regim var förbjudna (Dysthe, 2003). Vygotskij intresserade sig främst för hur 

människors högre kognitiva processer uppstår och menade att de var beroende av 

social aktivitet, och inte minst språket. Språket, precis som andra intellektuella 

redskap, hjälper människor att förhålla sig till omvärlden. Språket är ett medierande 

redskap, vilket är ett av de mest centrala begreppen inom sociokulturell teori. Med 

medierande redskap menas de intellektuella och praktiska färdigheter vi använder för 

att agera och för att förstå omvärlden (a.a.). Dessa medierande redskap är enligt ett 

sociokulturellt perspektiv grunden både för människors personliga utveckling, och 

även för hela samhällets utveckling. Dessa två växelverkar ständigt med varandra 

(Säljö, 2005). 

Säljö (2005) talar dessutom om kulturella institutioner, med vilket han menar olika 

företeelser som strukturerar sociala interaktioner. Dessa institutioner kan vara 

alltifrån hur vi hälsar på varandra till hur man organiserar en arbetsplats. Gemensamt 

för dessa är att de på olika sätt styr vilket beteende som är lämpligt i en viss situation 

(a.a.).  

Ett annat ord för att beteckna detta är interaktionsritual (Aspelin, 2003). Med detta 

begrepp betonas interaktionernas symboliska innebörd, vilken härrör från de 

interagerande individernas status. Den symboliska aspekten av interaktionen syftar 

till en ömsesidig bekräftelse av varandras sociala status. Att upprätthålla sin och 

andras status är viktigt för att ritualen ska kunna upprätthållas. Om en deltagare i 

ritualen agerar på ett sätt som inte stämmer överens med dennes status får detta 

effekter även på de andra deltagarna, vilket kan göra att hela ritualen faller samman. 

Då måste personen själv, eller någon annan deltagare vidta åtgärder för att återställa 

ordningen (a.a.). 

Enligt Mead (1976) handlar institutioner om gemensamma attityder individer 

emellan. En individ intar en gemensam attityd gentemot en annan, eller en grupp 

gentemot en annan grupp, för att skapa en gemenskap. Institutionerna kan vara 

grupper där medlemmarna övertar attityderna från varandra för att på så vis skilja sig 

från andra grupper. De måste däremot samtidigt förhålla sig till en större 

samhällsgrupp för att på så vis kunna fortsätta sitt gruppbeteende men ändå få en 

acceptans. 

Förklaringen till attitydövertagandet en individ gör står att finna i Meads (1976) 

uppdelning av en persons identitet i ett Jag (I) och ett Mig (Me). Med mig menar 

Mead (1976) den del av en människas personlighet som tar över andras uppfattningar 

och attityder. Den består av alla erfarenheter man har och de förväntningar man 

uppfattar att det omgivande samhället har på en. Jaget å andra sidan är den del som 

reagerar mer direkt på stimuli från omgivningen och av miget. Jaget står således för 

rena impulsiva handlingar, men begränsas av miget som representerar den socialt 

anpassade individen (a.a.).  

Det omgivande samhällets förväntningar är vad Mead (1976) kallar den 

generaliserade andre. I begreppet är det samhällets attityd gentemot individen som i 

individens medvetande får karaktären av en person, vars attityder blir lättare att ta till 

sig. När individen kan ta rollen som den generaliserade andre blir de närmast stående 

individernas inflytande på den enskilde personen inte lika påtagligt. De närmast 
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stående individerna benämns med begreppet signifikanta andra. Dessa har en viktig 

roll i en individs personlighetsutveckling och främst i de tidiga levnadsåren är dessa 

närstående individer som viktigast (a.a.).  

Ett annat viktigt begrepp för denna studie är social kontroll (Aspelin, 2003). 

Begreppet syftar på att miget tillsammans med den generaliserande andre talar om 

för oss vilket beteende som är lämpligt i en situation genom att man kan föreställa 

sig hur andra skulle reagera på ett beteende och därmed undertrycka sina impulser 

(a.a.). Två närliggande begrepp är konformism, och dess motsats nonkonformism. 

Konformism innebär att individerna i en interaktion följer de mönster som är 

lämpliga för att undvika nonkonformism, vilket kan skapa problem och negativa 

känslor hos deltagarna och detta är något man vill undvika. Vilket beteende som 

anses lämpligt styrs av gruppens normer och kan därmed variera beroende på 

situation. Detta innebär också att alla individer i gruppen inte nödvändigtvis delar 

gruppens värderingar, men man accepterar dem ändå i syfte att upprätthålla en 

friktionsfri och effektiv kommunikation (a.a.). 
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3 METOD 

Denna studie har gjorts utifrån de givna ramar som är typiska för en litteraturstudie. 

Det finns fler än ett sätt att utföra en litteraturstudie, osystematiskt eller systematiskt. 

I detta fall är det frågan om en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att utifrån 

ett valt problemområde systematiskt söka, kritiskt granska och sammanställa 

litteratur kring området (Forsberg & Wengström, 2008). För att väva samman den 

valda litteraturen och få fram ett resultat görs enligt Forsberg & Wengström (2008) 

en metaanalys och med detta menas att mindre studiers resultat vägs samman till ett 

större. En metaanalys är dock per definition en kvantitativ statistisk metod 

(Andersson, 2003) men vi ser ändå inget hinder att göra motsvarande med en 

kvalitativ ansats. 

 

3.1 Vetenskapsteoretisk ansats 

Den vetenskapliga ansats vi utgår från är främst den kvalitativa, då studien syftar till 

att tolka och förstå de resultat som framkommer i undersökningarna vi använder oss 

av (Stukát, 2005). Studien är gjord utifrån ett induktivt arbetssätt, vilket en kvalitativ 

ansats oftast präglas av (Forsberg & Wengström, 2008). Detta arbetssätt 

kännetecknas av att forskningen tar sin början i empirin, för att sedan utifrån denna 

kopplas till eller bilda en teori (Patel & Davidson, 2003). Empirin i denna studie 

består av resultat från tidigare genomförda studier.  

 

3.2 Sökstrategier 

Vid val av söktermer och kombinationen av dessa ligger ett stort arbete bakom. Det 

är oftast en process som kännetecknas av att prova och söka sig fram, även att göra 

fel är bra för processen (Backman, 1998).  Innan sökningen av relevant litteratur 

kunde påbörjas diskuterades vilka sökord som kan vara av relevans och en överblick 

av vilka databaser som var lämpliga att söka i. Utifrån studiens syfte använde vi oss 

av sökorden: mobbning, grupp, skola, grupprocess, samt dess engelska 

översättningar: bullying, group, school och group process. Det sökord som fick flest 

träffar i databaserna var mobbning/bullying, därefter kombinerades sökningen med 

något eller flera av de andra orden för att begränsa sökningen. I vissa fall 

begränsades sökningen även genom att enbart söka i nyckelord. 

De databaser vi använt oss av är DiVA, SwePub, Elin, ERIC samt Google Scholar. 

De flesta av artiklarna som presenteras senare i studien fann vi i ERIC, och i DiVA 

och i SwePub fann vi till större delen litteratur vilken användes som referensmaterial.  

Efter vi fått fram sökresultaten valde vi ut de artiklar som vi ansåg tillhöra det 

område vi ämnar undersöka genom att läsa rubriker och abstracts. Ett antal studier 

som i rubrikerna eller studiernas abstract uttryckte att de handlade om ett 

grupperspektiv på mobbning, alternativt om olika roller utöver den som mobbar och 

den som blir mobbad valdes ut. De artiklar som valdes bort var sådana som inte hade 

anknytning till skolverksamheten, och artiklar som ej är västerländska valdes bort 

som en avgränsning för att minimera antalet träffar. I en andra gallringsomgång läste 



8 

 

vi igenom artiklarna mer ingående för att utläsa om de var relevanta till vår studie 

och valde bort de som inte tydligt kunde kopplas till studiens problemområde. 

 

3.2.1 Kvalitet och kvantitet i de valda studierna  

De artiklar som valts ut till denna studie är främst av kvantitativ art. Detta är inte 

något vi själva gjort som aktivt val utan snarare ett resultat av sökningarna som 

utförts då utfallet främst gav resultat av kvantitativ art. 

När det gäller forskning av kvantitativ natur åsyftas de som använt metoder med 

mätningar och statistiska analyser. Med en kvantitativ studie avser forskaren att 

resultatet skall vara generaliserbart på en hel population även om ett stickprov av den 

har varit föremål för det som skall undersökas (Patel & Davidsson, 2003).     

Med kvalitativa studier avser forskaren att nå en djupare kunskap om 

problemområdet och söker ej att generalisera på samma sätt som de kvantitativa 

(a.a). Det är den subjektiva upplevelsen och tolkningen som står i fokus, även om det 

inte finns någon enhetlighet i det kvalitativa forskningsfältet (Forsberg & 

Wengström, 2008). 

 

3.2.2 Utvalda studier 

 

Här presenteras kort de utvalda studiernas syfte och metod. Resultaten följer i nästa 

kapitel. 

Caravita, Di Blasio & Salmivalli (2008) Unique and interactive effects of empathy 

and social status on involvement in bullying. 

Undersökningens syfte var att undersöka sambanden mellan empati, social status och 

mobbning. Deltagarna var 461 elever från olika skolor i norra Italien varav 234 

pojkar och 227 flickor. Eleverna var av olika åldrar då 130 pojkar och 136 flickor 

ingick i åldrarna 8 till 10 år, och 104 pojkar och 91 flickor var i åldrarna 11 till 14 år, 

detta i enighet med med italienska skolsystemet som åldersindelar eleverna i primary 

och seconadary school.  Genom en enkät undersöktes elevernas empati. Testet 

delades upp i två delar varav den ena syftade till att undersöka deras kognitiva 

empati som innebär förmågan att förstå och uppmärksamma andras känslotillstånd, 

och den andra delen som undersökte deras förmåga att sätta sig in i andras känslor 

och bli delaktiga i dessa. För att mäta den sociala statusen och den uppfattade 

populariteten nominerade eleverna fem andra elever som de fattade mest tycke för 

respektive fem stycken som de fattade minst tycke för. Angående mobbning fick 

eleverna nominera andra som de ansåg passade in i givna mobbningssituationer och 

hur ofta de agerade på ett specifikt sätt i varje situation.  

 

de Bruyn, Cillessen & Wissink (2010) Associations of peer acceptance and perceived 

popularity with bullying and victimization in early adolescence. 
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Studien undersöker förhållandet mellan å ena sidan popularitet och acceptans, och 

mobbning å den andra. Skillnaden mellan popularitet och acceptans förklaras med att 

popularitet innebär synlighet, prestige och dominans, medan acceptans är hur 

omtyckt en person är av sina kamrater. Elever som anses vara populära behöver 

nödvändigtvis inte vara omtyckta. De två dimensionerna härleds ur två olika typer av 

social kompetens. Den ena kännetecknad av att effektivt använda sig av och ibland 

även manipulera andra människor för att uppnå sina personliga mål. Detta resulterar i 

att personen uppfattas av andra som en central populär gestalt i kamratgruppen. Den 

andra dimensionen kännetecknas av prosocialt beteende och god samarbetsvilja, 

samt förmåga att se saker ur andras perspektiv, vilket ofta gör personen omtyckt 

bland sina vänner. Hypotesen är att de personer som utpekas som mobbare har en 

hög grad av popularitet, men en låg grad av acceptans, medan de som blir mobbade 

har en låg grad av både popularitet och acceptans. Studien omfattade 1207 elever i 

13-årsåldern från totalt 46 nederländska skolor, och genomfördes med hjälp av en 

digital enkät. 

Estell, Farmer, Irvin, Crowther, Akos & Boudah (2008) Students with 

exceptionalities and the peer group context of bullying and victimization in late 

elementary school. 

I denna nordamerikanska undersökning studeras hur mobbning bland femteklassare 

är relaterat till elevernas utbildningsstatus och deras tillhörande av kamratgrupper. 

Deltagarantalet var sammanlagt 484 elever varav 258 var flickor och 226 var pojkar. 

Av dessa ansågs bland pojkarna 173 stycken vara generellt begåvade i skolarbetet 

och antalet flickor var 196, 24 av pojkarna och 50 av flickorna var akademiskt 

begåvade medan 29 pojkar och 12 flickor hade behov av olika sorters stöd i 

undervisningen eller hade ett handikapp.  Studien genomfördes på kvantitativt manér 

med enkäter som fylldes i av eleverna samt av deras lärare, vilket kompletterades 

med dokumentation om elevernas kunskapsutveckling som fanns på skolorna.   

Gini (2005) Bullying as a social process: The role of group membership in students’ 

perception of inter-group aggression at school. 

Denna studie undersöker hur den egna gruppen påverkar synen på en 

mobbningssituation, samt hur en lärares närvaro kan påverka. Hypotesen var att 

eleverna alltid favoriserar den egna gruppen, men starkare om man tillhör den grupp 

som blir utsatt än om man tillhör mobbarens grupp. Vidare skulle de vara mindre 

villiga att mobba någon om en lärare de tyckte om fanns med i sammanhanget, 

medan en mindre omtyckt lärare inte skulle göra någon skillnad. Dessutom 

förväntades pojkar i högre grad acceptera fysiska former av mobbning än flickor. 

Studien omfattade 455 elever i 11-13-årsåldern. Eleverna fick läsa en kort text om en 

mobbningssituation, där vissa element varierades mellan olika elevers texter. De 

variabler som manipulerades var: perspektiv (mobbarens/offrets) samt läraren 

(omtyckt/inte omtyckt). Därefter fick de svara på en enkät om texten. 

Gini, Pozzoli, Borghi & Franzoni (2008) The role of bystanders in students’ 

perception of bullying and sense of safety. 

Studien undersöker hur elever ser på utomståendes agerande i en 

mobbningssituation. Hypotesen var att eleverna ser mest positivt på utomstående 

som ingriper i en mobbningssituation. Detta skulle även avspeglas genom en mer 

positiv syn på offret. Vidare skulle eleverna känna sig generellt mer trygga om detta 
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beteende var vanligt på skolan. De jämförde även olika åldersgrupper, och 

förväntade sig att yngre elever skulle visa mer gillande för offret än äldre, och 

slutligen skulle de äldre reagera starkare på indirekt mobbning än de yngre. 

Undersökningen omfattade totalt 983 elever i två åldersgrupper, 8-10 år och 12-14 

år. Eleverna fick läsa en text om en mobbningssituation och sedan svara på en enkät. 

Vissa saker var olika i olika elevers texter: kön (beroende på den svarande elevens 

kön), typen av mobbning (direkt/indirekt) samt utomståendes agerande (deltar i 

mobbningen, försöker förhindra eller gör ingenting). 

Jones, Manstead & Livingstone (2009) Birds of a feather bully together: Group 

processes and children’s responses to bullying. 

En undersökning genomfördes för att ta reda på vilken inverkan gruppidentifikation, 

gruppnormer och gruppanknutna känslor (stolthet, skam, skuld och ilska) har på en 

mobbningssituation. Deras hypotes var att beroende på vilken grupp man identifierar 

sig med upplever man olika känslor i samband med en mobbningssituation, och detta 

påverkar i sin tur hur man agerar. Studien innefattade 98 pojkar och flickor i åldrarna 

9-11 år. Eleverna delades in i tre grupper, som sedan fick läsa en text. Texterna var 

olika beroende på vilken grupp eleverna tillhörde, så att eleverna skulle uppfatta sin 

roll i sammanhanget som att de antingen tillhörde mobbarens grupp, offrets grupp 

eller en utomstående grupp. Efter att ha läst texten fick de svara på några frågor om 

hur de uppfattat olika saker i texten. 

Nesdale & Scarlett (2004) Effects of group and situational factors on pre-adolescent 

children’s attitudes to school bullying. 

Studien undersökte elevers uppfattning om en mobbningssituation baserat på den 

mobbande gruppens status samt huruvida det finns allmänt accepterade regler och 

hur dessa regler följs. Den specifika situationen som behandlades var en konflikt 

mellan två ojämnbördiga grupper om vem som skulle få använda skolans 

handbollsplan. Hypotesen var att elevernas uppfattning skulle vara beroende av den 

mobbande gruppens status, de skulle favorisera den mer om den ansågs ha hög 

status. Detta skulle dock bero på i vilken utsträckning de agerade i enlighet med 

skolans regler, och ifall reglerna ansågs legitima eller inte. Om de ansågs legitima, 

och den starkare gruppen agerade mot dem, borde eleverna istället favorisera den 

svagare gruppen. Studien innefattade 229 pojkar i åldrarna 9-11 år. Undersökningen 

genomfördes genom att eleverna fick läsa en kort text, där förutsättningarna 

manipulerades. Variablerna som manipulerades var: gruppens status (bra/dåliga på 

handboll), reglernas legitimitet (alla överens, rättvisa/inte överens, orättvisa) samt 

hur reglerna följdes (den starkare gruppen har reglerna på sin sida/går emot 

reglerna). Därefter fick eleverna svara på en enkät om hur de uppfattat texten. 

Nesdale, Durkin, Maass, Keisner & Griffiths (2008) Effect of group norms on 

children’s intentions to bully. 

Denna studie undersöker hur en grupps normer kan inverka på individernas 

mobbningstendenser. De försöker också ta reda på ifall det finns någon skillnad 

beroende på elevernas normer. Hypotesen var att eleverna skulle vara mer positivt 

inställda till sin egen grupp än till andra grupper. Detta skulle även vara starkare hos 

yngre elever än äldre. Vidare skulle fientlighet mot andra grupper bero på den egna 

gruppens normer, och detta samband skulle vara starkare hos de äldre. 

Undersökningen jämförde tre olika aspekter mellan de olika grupperna: ålder (7-
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åringar och 9-åringar), normer (positiva/negativa till andra grupper) samt kön. 

Eleverna fick fylla i en enkät som målade upp ett scenario med en teckningstävling, 

med frågor för att ta reda på hur de såg på sitt eget lag respektive motståndarlaget, 

samt hur de skulle ha behandlat medlemmarna i motståndarlaget i olika situationer. 

Intervjuaren klargjorde även vilka normer som gällde i laget om man måste vara 

snäll mot motståndarna, eller inte. 

Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist, Österman & Kaukiainen (1996) Bullying as a 

group process: Participant roles and their relations to social status within the group. 

Denna studie undersöker mobbning som en grupprocess och som ett socialt fenomen 

på en finsk skola där eleverna är i åldrarna 12-13 år. Totalt deltog 573 elever varav 

286 flickor och 287 pojkar,. Frågeställningarna som studien syftade till att besvara 

var vilka andra deltaganderoller mer än mobbare och mobbad barn tar sig an eller 

blir tilldelade i mobbningssituationer. Även barnens medvetande om dessa roller 

undersöktes samt vilken social status som kunde relateras till de olika rollerna. 

Studien är av kvantitativ karaktär, eleverna har fått fylla i enkäter med frågor hur de 

skulle agera i mobbningssituationer samt att de har fått fylla i formulär angående 

vilka roller de själva anser sig tillhöra och vilka andra elever i den egna klassen tros 

tillhöra. 

Salmivalli, Huttunen & Lagerspetz (1997) Peer networks and bullying in schools. 

I ett utökande av ovanstående studie, gjord av samma forskare, undersöks denna 

gång vilka sociala nätverk, eller vilken grupptillhörighet som elever med olika roller 

ingår i. Frågeställningarna som lyfts är huruvida mobbare, deras assistenter och 

förstärkare består av en egen social grupp, och om den mobbades försvarare ingår i 

en annan. Vidare undersöks storleken på dessa sociala grupper och om det finns 

elever som inte tillhör någon grupp alls. Studien är gjord på 18 finska skolor, antalet 

elever som deltog i undersökningen bestod av totalt 459 elever i åldrarna 11-12 år av 

vilka 218 var flickor och 241 var pojkar. Eleverna fyllde i en enkät där de 

nominerade sina klasskamrater i 50 mobbningssituationer. För att få en bild av de 

sociala grupperna fick varje elev göra en social karta över klassrummet där de skrev 

vilka som var vänner med vilka och vilka kamratgrupper de tillhörde.  

Sentse, Scholte, Salmivalli & Voeten (2007) Person-Group dissimilarity in 

involvement in bullying and its relation with social status. 

Studien undersöker hur klassens normer påverkar mobbning. Hypotesen är att i en 

klass där mobbning inte är normativt blir en eventuell mobbare mindre populär, 

medan dess popularitet inte sjunker i en klass där mobbning är normen. Samma sak 

med offren, är det många i klassen som blir utsatta för mobbning påverkas inte deras 

status nämnvärt, men om det är ovanligt blir offret än mer utstött. Undersökningen 

omfattade 2578 elever i 13-årsåldern från 43 skolor i Nederländerna, och utfördes 

som en enkätundersökning. 

 

3.3 Etiska ställningstaganden 

Inför denna studie gjordes vissa etiska överväganden. Enligt Forsberg och 

Wengström (2008) skall dessa överväganden göras med avseende på om litteraturen 
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man ämnar ha med i studien har fått tillstånd från en etisk kommitté, eller om den 

som utfört studien själv har gjort etiska överväganden. Därav har redan i 

sökningsprocessen avgränsningar skett i form av att sökningarna i databasen ERIC 

enbart tog fram studier som är peer reviewed. Detta är dock ingen garanti för att 

studierna är just etiskt granskade och det var enbart i just den ovan nämnda 

databasen som detta fanns som alternativ. Om det ej framgått i studierna att de fått 

tillstånd av en etisk kommitté har det istället framgått etiska överväganden till 

exempel i form av att skolledare, lärare och vårdnadshavare till 

undersökningspersoner har kontaktats och fått ge sitt medgivande.  
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4 RESULTAT 

Under denna rubrik presenteras resultaten av de studier som valts ut till denna 

litteraturstudie. Resultaten presenteras på ett enkelt sätt studie för studie, för att 

läsaren lätt ska kunna sätta sig in i de olika studiernas resultat. Vi kommer sedan 

knyta ihop och relatera studierna till varandra i analysen. 

 

4.1 Caravita m.fl. (2008) 

I anknytning till mobbning visade resultaten att eleverna i båda åldersgrupper och av 

båda könen uppfattade de populära eleverna som främsta deltagarna i 

mobbningssituationer. Men även att det är bland de populära eleverna som försvarare 

till den mobbade finns, och i samband med empatisk förmåga fanns en stor andel av 

dessa att finna bland pojkarna. Bland flickorna i de äldre åldrarna länkades både 

empatisk förmåga och popularitet till mobbning, och då till de som utsätter andra för 

mobbning. 

 

4.2 De Bruyn m.fl. (2010) 

Resultatet visar på ett positivt samband mellan popularitet och mobbning, samt ett 

negativt samband mellan acceptans och mobbning. De som blir mobbade får låga 

resultat både vad gäller popularitet och acceptans. Detta stödjer alltså hypotesen. Det 

faktum att populära men inte omtyckta personer oftare utpekas som mobbare kan 

antingen tyda på att de oftare, eller på ett tydligare sätt utsätter andra för mobbning, 

men kan också vara en konsekvens av att eleverna är mindre villiga att utpeka någon 

de tycker om som en mobbare. Det förekom dock mobbare även bland de som var 

både omtyckta och populära, om än i lägre grad än hos de inte omtyckta. Dessa 

använder dock troligtvis andra strategier än direkt mobbning för att upprätthålla sin 

popularitet och status. Vad gäller de som blir mobbade som har en låg grad av både 

popularitet och acceptans finns två möjliga förklaringar som även samverkar. För det 

första är en icke-populär, icke-omtyckt person ett lätt mål för mobbningen, då risken 

för en hämndaktion är mycket lägre än om mobbaren ger sig på någon med 

jämbördig status. För det andra använder sig mobbarna av de mindre populära för att 

visa sin egen status inför andra grupper, och upprätthålla sitt rykte. 

 

4.3 Estell m.fl. (2008) 

De resultat som studien uppenbarade var att elever vilkas kamratgrupper bestod av 

aggressiva medlemmar men även av sådana som ansågs populära identifierades 

främst som mobbare. Även eleverna med behov av stöd eller som hade ett handikapp 

sågs av andra elever som mobbare mer frekvent än de generellt begåvade och 

akademiskt begåvade eleverna, även lärarna ansåg att dessa elever mer frekvent var 

de som mobbar men även de som blir utsatta för mobbning. Lärarna ansåg även att 

de generellt begåvade eleverna sannolikt tillhörde både de som mobbar och de som 

blir utsatta för mobbning mer än de akademiskt begåvade eleverna. Elever med 

särskilda behov eller handikapp blev nominerade till mobbare vare sig de var med i 
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en grupp som ansågs vara populär eller en som ansågs bestå av aggressiva 

medlemmar. De generellt begåvade eleverna som ej tillhörde någon specifik grupp 

blev sällan eller aldrig nominerade som mobbare.   

 

4.4 Gini (2005) 

Resultatet bekräftar den första delen av hypotesen, att eleverna favoriserar den egna 

gruppen, även om den mobbar någon annan. Däremot finner de inget stöd för att 

lärarens närvaro påverkar nämnvärt, oavsett om det är en omtyckt lärare eller inte. 

Gruppen är alltså mycket mer avgörande än läraren för hur eleverna ser på en 

mobbningssituation. Slutligen framkommer också, i enlighet med hypotesen, att 

flickor tar starkare avstånd från fysisk mobbning än vad pojkarna gör. 

 

4.5 Gini m.fl. (2008) 

Resultaten visade att eleverna ser positivt på att de utomstående ingriper, medan de 

ser negativt på både deltagande och passivitet. De såg också positivt på offret, 

oavsett situation. Detta var däremot lägre hos de äldre eleverna än de yngre. De 

äldres gillande av offret påverkades dessutom av de utomståendes agerande, då de 

såg mer positivt på offret när någon ingrep mot mobbningen. Flickorna visade 

konsekvent högre gillande för offret än pojkarna. Vid en jämförelse mellan de olika 

typerna av mobbning visade det sig att de yngre eleverna oftare lade skulden på 

offret vid direkt mobbning, medan det inte visades någon skillnad hos de äldre. 

Slutligen påverkade de utomståendes beteende starkt elevernas känsla av trygghet, då 

de kände sig mycket tryggare i en miljö där utomstående ingriper mot mobbning. 

 

4.6 Jones m.fl. (2009) 

Resultatet visade att grupptillhörigheten har en stor inverkan på hur man känner inför 

sin grupp. Framförallt känslan av stolthet påverkas starkt såtillvida att eleverna i 

mobbarens grupp känner mer stolthet över gruppen än eleverna i de andra grupperna. 

Det kom också fram att känslorna påverkar hur eleverna agerar i en situation. De 

som känner mest stolthet ställer sig på mobbarens sida, de som känner skuld försöker 

uppmuntra offret, och de som känner ilska sätter sig emot mobbaren. 

Vidare visade resultatet att gruppens normer har en inverkan på känslorna. Om 

gruppens norm är att oftast vara snäll, känner de mindre stolthet och mer skam om 

gruppen skulle utsätta någon för mobbning. Grupptillhörigheten är dock den mest 

avgörande faktorn. 

 

4.7 Nesdale & Scarlett (2004) 

Resultatet stödjer bara delvis hypotesen. Eleverna favoriserade oftast den mobbande 

gruppen. Om gruppen bröt mot reglerna minskade favoriseringen något, men var 

fortfarande inte lägre än för den utsatta gruppen. Det påverkade inte heller nämnvärt 

att den mobbande gruppen var den som startade konflikten och började knuffa och 
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slå på den andra gruppen. Detta tolkar författarna som att pojkar i den åldern ser 

fysiskt våld som ett legitimt medel för att lösa konflikter. 

 

4.8 Nesdale m.fl. (2008) 

Resultatet visar att eleverna har en mer positiv inställning till sin egen grupp än den 

utomstående gruppen, samt att detta var ännu starkare hos de yngre eleverna. Det var 

dock ingen skillnad beroende på gruppens normer, inte heller någon skillnad mellan 

könen. Däremot spelade normerna stor roll för i vilken utsträckning eleverna kunde 

uppvisa ett mobbningsbeteende mot den andra gruppen, de som tillhörde en grupp 

som inte hade normen att vara snäll mot motståndarna mobbade i mycket högre grad. 

Även i denna grupp var det dock mindre än hälften som kunde tänka sig ett sådant 

beteende, men det fanns en signifikant skillnad mot de andra. Här fanns även en 

skillnad beroende på ålder, då de yngre eleverna hade använt en mer direkt form av 

mobbning och de äldre mer indirekt. Antalet som var beredda att mobba var dock 

samma i båda åldrarna, förutom hos flickorna, där de äldre visade något lägre 

mobbningstendenser. 

 

4.9 Salmivalli m.fl. (1996) 

Resultaten visade en skillnad gällande vilka roller pojkar och flickor anses tillhöra. 

Pojkarna visade sig ta eller bli tilldelade mer aktiva roller i mobbningssituationer. 

Det är främst pojkar som anses vara mobbare, förstärkare till mobbaren och 

assistenter till mobbaren. Flickorna tog eller blev tilldelade en mer inaktiv roll som 

utomstående men även en stor andel av dem tillhörde rollen som försvarare av den 

mobbade. Bland de som blev utsatta för mobbning rådde ingen skillnad beroende på 

kön. Vidare visade studien att eleverna var i en någorlunda hög grad medvetna om 

sina roller i processen.  

Mobbaren definieras som en initiativtagare, och ledare av gruppen som mobbar. I 

den ingår även assistenterna, som är aktiva i mobbningen, men inte tar egna initiativ 

utan följer ledaren. Även förstärkarna ingår här, men de beskrivs som något mer 

passiva, medverkar som publik och skrattar åt den som blir mobbad. De utomstående 

ställer sig helt utanför, och blandar sig inte in i situationen. Försvararna ställer sig 

istället på den mobbades sida genom att trösta och stötta denne, eller aktivt försöka 

förhindra mobbningen. 

Gällande den sociala acceptansen och den sociala bortstötningen visade det sig att de 

som blir mobbade både bland pojkar och flickor var lågt socialt accepterade och i 

hög grad bortstötta, det samma gällde för pojkar som var mobbare. Bland flickorna 

fick förstärkare och assistenter samma resultat som ovan medan flickor som mobbar 

hade dels relativt hög social acceptans men även en någorlunda hög grad av social 

bortstötning. Bland eleverna som varken hamnade lågt eller högt men i mitten på 

både social acceptans och bortstötning var pojkarna som hade rollerna förstärkare 

och assistenter, medan både flickor och pojkar som hade rollerna som utomstående 

hamnade en bit under mitten. Eleverna som hade högst social acceptans och en låg 

grad av bortstötning var både pojkar och flickor som agerade som den mobbades 

försvarare. 
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4.10 Salmivalli m.fl. (1997) 

Resultatet visade att i de mobbades grupper ingick andra elever som var utsatta för 

mobbning men även försvarare ingick i dessa. På motsatt sida i de sociala grupperna 

med mobbare finns för flickornas del andra mobbare och för både flickor och pojkar 

förstärkare och assistenter. Förekomsten av försvarare och utomstående var liten i 

dessa grupper. Försvarare hade som regel andra försvarare i sin kamratgrupp och för 

pojkarnas del bestod grupperna av utomstående av andra utomstående men för 

flickornas del hade de utomstående många försvarare som vänner. I vissa fall för 

flickornas del förekom det att det i samma kamratgrupper återfanns både de som 

utsatte andra och de som utsattes för mobbning.    

Storleken på kamratgrupperna skiljde sig åt mellan pojkarna och flickorna, vilket 

visade sig i att flickorna hade mindre grupper. De största grupperna bestod av 

assistenter och förstärkare, medan försvare och de som blir utsatta för mobbning 

hade det minsta gruppnätverket. Av den totala summan deltagare fanns tretton pojkar 

och fem flickor som inte tillhörde någon kamratgrupp, varav fem pojkar och tre 

flickor var elever som utsatts för mobbning. De som inte var utsatta för mobbning 

distribuerades till andra roller förutom till försvarare eftersom dessa visade sig alltid 

tillhöra ett nätverk av vänner. 

 

4.11 Sentse m.fl. (2007) 

Resultatet stödjer hypotesen och visar att i klasser där mobbning är vanligt 

förekommande är mobbarna mer populära bland sina klasskamrater än i klasser där 

det inte är lika vanligt. Samma sak gällde i fallet med offren, med undantaget att 

offren väldigt sällan var omtyckta av sina klasskamrater, oavsett hur många i klassen 

som var offer för mobbning. De var dock ännu mindre omtyckta i klasser med få 

mobbade. 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION  

I detta avsnitt kommer vi att analysera resultaten utifrån våra frågeställningar samt 

med hjälp av de teoretiska perspektiv som presenterades i bakgrundskapitlet. Vår 

första frågeställning berör identifiering av olika roller i en mobbningssituation och 

den andra vilka faktorer som kan bidra till skapandet av rollerna. Den senare har vi 

delat upp i följande underrubriker: social status, social acceptans och aggressivitet.  

 

1. Vilka olika roller kan identifieras i en mobbningssituation?  

 

2. Vad finns det för faktorer som medverkar till skapandet av rollerna? 

Frågeställningarna kommer först att analyseras var för sig varpå en sammanfattande 

diskussion följer.  

 

5.1 Identifiering av roller 

De roller som har kunnat identifieras i mobbningsprocessen är de som främst 

Salmivalli m.fl. (1996) lyckats finna. Utöver de som mobbar och de som blir 

mobbade, kan man även finna assistenter till mobbaren, förstärkare till mobbaren, 

försvarare av den som blir utsatt för mobbning, samt utomstående. 

Utifrån den sociokulturella teorin är dessa roller inget som eleverna medvetet väljer 

själva, eller blir direkt tilldelade, utan något som uppstår i samspelet mellan de olika 

individerna och grupperna (Åberg, 1995). Salmivalli m.fl. (1996) redovisar dock att 

eleverna är i en relativt hög grad medvetna om sina roller och även att de tar sig an 

rollerna snarare än att de blir tilldelade dem. Frågan kan dock ställas om att vara 

medveten om sin roll är liktydigt med att man aktivt valt den och enligt ett 

sociokulturellt perspektiv är det i större utsträckning så att rollerna blir tilldelade 

genom att de uppstår i samspelet. Enligt Mead (1976) övertar individer roller och 

attityder från gruppen genom miget som anpassar individen till gruppen den tillhör.  

Estell m.fl. (2008) visar i studien kring kamratgruppers sammansättning att i grupper 

bestående av aggressiva medlemmar och de bestående av populära återfanns elever 

som utsatte andra elever för mobbning. Dessa grupper kan ses som institutioner där 

medlemmarna i enighet med Meads (1976) teori tar över varandras attityder och 

beteenden, och det skulle innebära att varje enskild medlem i gruppen inte 

nödvändigtvis har ett utstuderat aggressivt beteende utan snarare att detta beteende är 

format av och i grupptillhörigheten. Samma skulle gälla för de populära eleverna, 

deras popularitet består främst av det faktum att de tillhör en grupp.  

Den andra studien av Salmivalli m.fl. (1997) visar vilka olika roller som återfinns i 

kamratgrupper. I kamratgrupperna, eller gruppnätverken som det också benämns 

syns det hur roller så som utomstående, försvarare och de som blir utsatta för 

mobbning främst håller sig till likasinnade och att de som utsätter andra för 

mobbning, förstärkare och assistenter håller sig till varandra. Resultaten kan ses i 

relation till Mead (1976) och dennes idé om att gruppen är en institution där 

medlemmarna intar och utvecklar likasinnade attityder. Salmivalli m.fl. (1997) visar 

även att flickor i en viss grupp som bestod av både individer som utsätter andra samt 
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själva blir utsatta för mobbning. Detta pekar möjligtvis inte på att det är elever inom 

samma grupp som utsätter varandra för mobbning men inom gruppen som Säljö 

(2005) menar är en kulturell institution finns det ett organiserat sätt att bete sig mot 

varandra och då är det möjligt att även mobbning inom gruppen är normen.  

Om gruppers normer och känslor säger Jones m.fl. (2009) att om normen är att bete 

sig på ett snällt sätt mot andra och att någon bryter mot denna uppkommer känslor av 

skam hos deltagarna och även ilska mot mobbaren. Men i grupper vars normer är 

organiserade på ett sätt som tillåter mobbning är det istället känslan av stolthet som 

gör sig gällande. Detta överrensstämmer med Nesdale m.fl. (2008) som i studien 

visar att normen styr gruppens beteende, men i de resultaten visade det sig även att 

många elever som tillhör grupper vars normer är att bete sig på ett elakt sätt mot 

andra grupper inte kunde tänka sig ett sådant beteende.  

Detta skulle enligt Mead (1976) bero på att individernas mig är styrt av gruppens 

normer men att deras jag gör sig hörda i studien där de visar att de inte anser 

mobbning vara god som norm, och den direkta respons som själva undersökningen 

framkallar. Den generaliserande andre är även det ett tillämnbart begrepp då det 

förmodas att det finns förväntningar från det omgivande samhället, och skolan, att 

eleverna skall anse att mobbning inte är önskvärt. Utifrån Aspelin (2003) kan vi även 

se det som att när individerna interagerar följer de ett likartad beteende så att 

konformism råder, men att det eventuellt finns en nonkonformism i ljuset av 

individernas svar i undersökningen av Nesdale m.fl. (2008). Nonkonformismen i 

detta fall är dock inget som skadar gruppen då den bara kommer till uttryck i en 

anonym enkät. 

 

5.2 Faktorer vid rollskapande 

Det vi funnit i de olika studierna som kan ha inverkan på skapandet av de olika 

rollerna har att göra med elevernas sociala status och acceptans. I studierna varierar 

begreppen lite, vissa talar om status, och andra om popularitet, men begreppen 

används på samma sätt, så därför använder vi oss bara av benämningen social status, 

som inbegriper båda. Vi har även funnit att detta, framförallt hos pojkarna, kan ta sig 

uttryck i olika grad av aggressivitet, med våld som ett medierande redskap. 

 

5.2.1 Social status 

I studierna av både Caravita m.fl.  (2008), Estell m.fl.  (2008) och de Bruyn m.fl.  

(2010) pekar resultaten på att det oftast är eleverna med hög status som är mobbare. 

Caravita m.fl. (2008) pekar dock även på att försvararna tillhör de med hög status. 

Dessa visar även en hög grad av empatisk förmåga, vilket enligt studien förklarar 

skillnaden. Detta gäller däremot bara för pojkarna, hos flickorna visade sig även de 

med hög empatisk förmåga tillhöra de som mobbar. Orsaken till denna skillnad 

ligger i de olika former av empati som studien behandlar. 

Den som blir utsatt för mobbning har på motsvarande sätt en låg status. Gini m.fl. 

(2008) visar i sin studie att när utomstående ingriper i en mobbningssituation bidrar 

detta till att man ser mer positivt på offret, det vill säga offrets status höjs något. 
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Om man betraktar mobbningssituationen som en interaktionsritual (Aspelin, 2003) 

kan man se hela situationen som ett bekräftande av mobbarens status. Detta kan 

också kopplas till varför utomstående kan vara motvilliga att ingripa. Det krävs att 

försvararna har en status som motsvarar mobbarens för att interaktionsritualen inte 

ska undergrävas. Detta ingripande ger då även en bekräftelse på offrets status, och 

bidrar till att höja denna. 

Sentse m.fl. (2007) tar upp en annan aspekt av statusen bland klasskamrater, som är 

beroende av ifall mobbning är vanligt förekommande eller inte. Mobbarna har högre 

status i en klass där mobbning är vanligt, och lägre status om det inte är vanligt.  

Detta har att göra med konformism. Om normen i gruppen är att mobba, beter man 

sig konformt genom att följa denna norm, istället för att bryta mot normen och 

riskera att skapa problem och konflikter. Genom att upprätthålla normen fungerar 

gruppen mer effektivt, och detta gör att de individer som bryter mot normerna i det 

större samhället ändå kan erhålla en hög status. 

 

5.2.2 Social acceptans 

Vad gäller social acceptans, visar Salmivalli m.fl. (1996) att bland pojkarna har både 

de som mobbar och de som blir mobbade en generellt låg grad av acceptans. Hos 

flickorna däremot har mobbarna en hög grad av acceptans. Assistenterna och 

förstärkarna däremot hade en låg grad av acceptans hos flickorna, medan de hos 

pojkarna hamnade någonstans i mitten av skalan. De som hade högst social 

acceptans var de som försvarade offret. Vad gäller mobbarna och offren bekräftas 

resultatet av de Bruyn m.fl. (2010). 

Liksom när det gäller social status kan acceptans relateras till konformism (Aspelin, 

2003). Men i det här fallet är det konformism med det större samhället som påverkar. 

De som i studierna av framförallt Salmivalli m.fl. (1996), Caravita m.fl. (2008) och 

de Bruyn m.fl. (2010) anses ha hög acceptans agerar ofta i enlighet med den moral 

som det större samhället påbjuder. De lyssnar alltså mer på den generaliserande 

andre än den egna gruppen. Alternativt kan det finnas en annan grupp, eller 

signifikanta andra, vars normer har större betydelse för personen. Caravita m.fl. 

(2008) och de Bruyn m.fl. (2010) diskuterar även olika former av empati, en mer 

kognitiv variant, som utmärks av en förmåga att förstå hur människor fungerar, vilket 

kan utnyttjas för att få andra att göra som man vill, och en annan mer emotionell 

empati, som innebär en förmåga att sätta sig in i andras känslor, och visa 

medlidande. Dessa två synsätt behöver dock inte stå i kontrast till varandra, utan kan 

snarare förstås som kompletterande faktorer. 

 

5.2.3 Aggressivitet 

Nesdale & Scarlett (2004) visar i sin studie att unga pojkar ofta ser fysiskt våld som 

ett legitimt medel att lösa konflikter. Gini (2005) visar också att flickor i högre grad 

tar avstånd från detsamma. Estell m.fl. (2008) pekar på att elever i grupper som visar 

aggressiva tendenser i högre grad än andra pekas ut som mobbare. Detsamma gäller 

för elever med särskilda behov, då de ofta söker sig till aggressiva kamrater i ett 

försök att minska sin egen utsatthet. 
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Aggressivitet och fysiskt våld kan i dessa sammanhang ses som ett medierande 

redskap (Dysthe, 2003). Detta i ljuset av att mobbning, eller konflikter, är en speciell 

typ av interaktion mellan de inblandade. Att våldet blir ett legitimt medel i gruppen 

beror på den sammansättning och de normer som utvecklas i samspelet mellan 

medlemmarna. Våldet skulle i detta fall förmodligen enligt Mead (1976) bli ett 

beteende som tas över av till exempel de elever som söker sig till gruppen och dessa 

kommer att ses som aggressiva av andra.  
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6 DISKUSSION MED PEDAGOGISKA IMPLIKATIONER 

I detta avsnitt ämnar vi diskutera studiens resultat samt gå igenom vad som i vår 

studie kan vara till gagn för en pedagogisk verksamhet i motverkande av mobbning.  

 

6.1 Medvetenhet om de olika rollerna 

När vi sökt forskning som behandlar de olika rollerna som innefattas i en 

mobbningssituation har det mestadels enbart nämnts att rollerna existerar, och vilken 

inverkan de har på varandra. I första hand har det som behandlats tagits i 

utgångspunkt från den som mobbar och den som blir utsatt för mobbning. Den som 

kommit fram till, och varit något av en pionjär inom området är Christina Salmivalli 

vid Åbo universitet som i sina studier söker kartlägga och få fram vilka roller som 

finns i mobbningssituationen. Vissa studier undersöker även de utomståendes 

påverkan, men vi hade dock ingen större lycka i att finna studier kring assistenterna, 

förstärkarna och inte minst försvararna, som kan ha en viktig roll inte minst för att 

utveckla arbetet mot mobbning.  

För att återkoppla till inledningen angående den förenklade bilden av 

rollbesättningen i en mobbningssituation vill vi mena att det möjligen inte räcker 

med en så förenklad bild. Om vi ska se till ett större grupperspektiv där de flesta är 

mer eller mindre involverade i mobbningssituationen bör medvetenhet om vilka olika 

roller som finns vara en grundläggande del i att i verksamheten motverka mobbning.  

Den grupp individer som agerar i mobbningssituationer till offrets fördel, nämligen 

försvararen, har som vi kan se ett starkt gillande kring sig, de är både omtyckta av 

sina kamrater och har en hög social status. Individerna som agerar som försvarare har 

på så vis inget att förlora på sitt agerande, de har eventuellt rent utav vunnit sin status 

på grund av det faktum att de agerar som försvarare. Denna kunskap kan vara till stor 

hjälp i arbetet mot mobbning. Verksamheten skulle ha en möjlighet att vinna på detta 

faktum genom att lyfta fram denna roll i diskussioner kring mobbning. 

Inget uppstår ur ett vakuum, och ur ett sociokulturellt perspektiv som tillämpats på 

de resultat vi fått fram kan vi konstatera att rollerna som individerna blir tilldelade är 

något som uppstår i interaktionen mellan individer. En detalj att fästa 

uppmärksamheten vid är huruvida individen tar en roll medvetet eller om det sker 

omedvetet. Det faktum att roller uppstår i interaktionen tyder på att även individerna 

får rollerna undermedvetet. Vi skulle inte vilja påstå att den som blir utsatt för 

mobbning medvetet väljer detta, inte heller att den som mobbar väljer sin roll, det 

finns mer bakomliggande. Till exempel har en individ eller grupp som utsätter andra 

för mobbning en socialt konstruerad norm att leva upp till, en social acceptans och en 

popularitet att antingen försöka nå upp till eller behålla. Den som blir mobbad å 

andra sidan har svårt att bryta mönstret i den ritual som mobbningen utvecklas till.  

Vad gäller de andra rollerna kan vi om assistenterna och förstärkarna säga att de i 

ännu högre grad än mobbaren känner en press att behålla sin position i den populära 

gruppen, särskilt om de är nya medlemmar av den. Detta kan leda till att de är mer 

benägna att följa gruppens normer att mobba andra, även om de anser det vara fel. 

De som är utomstående i en mobbningssituation kan ha stor betydelse, beroende på 

hur de agerar. De kan antingen agera som tillfälliga förstärkare till mobbaren, vara 

mer passiva och ignorera mobbningen, eller så kan de gå in som försvarare av den 
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mobbade. Dessa utomstående kan därför vara viktigt att fokusera på vid åtgärder mot 

mobbning.  

Vid arbetet med handlingsplaner mot mobbning och kränkande behandling är det 

viktigt med goda kunskaper inom området, så att planen kan få avsedd effekt. Därför 

är det väsentligt att vara medveten om att det finns en större struktur bakom 

mobbningen, så att man inte bara fokuserar på en del av den. Detta kan till exempel 

innebära att man inte bara fokuserar sina resurser på den som mobbar och/eller den 

som blir mobbad, utan mer systematiskt samtalar med hela klassen utifrån de olika 

roller man har identifierat för att alla ska bidra till att motverka mobbningen. 

 

6.2 Avslutande ord 

Vi hoppas att resultaten i denna studie kan vara till gagn för lärare och skolledare i 

arbetet mot mobbning. På grund av studiens ringa storlek kan den inte ensam 

användas i ett arbete för att motverka mobbning, men vi tror att den kunskap vi har 

bidragit med kan vara en viktig del i detta.  

Vi är medvetna om att denna studie är väldigt begränsad, inte minst i urvalet av 

artiklar, då det finns väldigt mycket mer skrivet om mobbning, som är ett väldigt 

brett forskningsområde. Vi har dock försökt välja ut de studier vi fann ha störst 

relevans för vårt syfte och våra frågeställningar, då vi var tvungna att begränsa dem 

till antalet. Detta kan ha lett till att annan relevant forskning har förbisetts, men vi 

anser ändå vårt resultat relevant för att belysa och besvara våra frågeställningar. 

I framtida studier och undersökningar kring roller i mobbningen vill vi gärna se lite 

mer forskning kring de olika rollernas funktion i samspelet, och då främst med fokus 

på assistenterna, förstärkarna och försvararna. 
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