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Barns berättelser om att vara utsatta för mobbning är smärtsam 
läsning. En av de största rädslorna hos många föräldrar vi möter 
i Friends verksamhet är att ha ett barn som hamnar utanför, som 
kanske inte ens vill leva längre. Självmord är en vanlig dödsor-
sak bland unga i Sverige, ofta till följd av mobbning och ofrivillig 
ensamhet. Det är med andra ord ett livsfarligt tillstånd att vara 
utsatt, mobbad och kränkt. Ändå ser vi mobbning upprepas år ut 
och år in i en av samhällets viktigaste institutioner: skolan. Mobb-
ning är ett stort folkhälsoproblem och det är hög tid för samhäl-
let att ta ett gemensamt ansvar för att förebygga det lidande som 
mobbning innebär.

Frågan om mobbning har förändrats radikalt de senaste fyrtio 
åren och forskningen visar många nya resultat. I den här antolo-
gin varvar vi utsatta elevers vittnesmål om vad som förändrade 
deras situation med forskningsresultat som bidrar med insikter 
om hur vi gör och vad det leder till. De medverkande forskar-
na har alla varit huvudtalare på World Anti-Bullying Forum: en 
global konferens som drivs av Friends med syfte att överbrygga 
glappet mellan forskning och praktik. För att ytterligare sträva 
mot detta ger vi ut denna antologi där djuplodande och beprövad 
kunskap står i fokus. 

Förord 
Maja Frankel, Generalsekreterare Stiftelsen Friends
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Mobbning handlar om hur vi människor förhåller oss till varan-
dra. Våra relationer formas av sammanhangen vi ingår i. Därför 
behöver medvetenheten om vad mobbning leder till etableras 
övergripande, i allt från politiska beslut till ledningsnivåer, med 
enskilda lärare, i klassrum, mellan elever, bland ledare i civilsam-
hället, i forum på nätet, men också i hemmen med föräldrarna.

Friends vision är en värld där inget barn utsätts för mobbning. 
Vi är den organisation som ger vuxna forskningsbaserade verk-
tyg, för att förhindra mobbning bland barn och unga. Avdelning-
en för Forskning och utveckling har som mål att sprida den kun-
skap som finns i forskarsamhället till de som arbetar med barn. 
Tillsammans med forskare vill vi belysa några av de områden och 
slutsatser som är viktiga för en positiv utveckling. 

Vi har under de dryga 20 år Friends funnits som organisation 
lärt oss att det är genom barn 
och ungas inflytande vi kan 
åstadkomma förändring. 
Vuxenvärlden behöver mo-
bilisera alla medel för att all-
tid agera för det enskilda bar-
net. Inflytande är en nyckel 
i det förebyggande arbetet 
mot mobbning. Genom att 
publicera resultaten i denna 
antologi är vår förhoppning 
att bidra till en fördjupad 
diskussion, inspiration och 
framför allt exempel på vad 
vi tillsammans kan göra för 
att barn och unga ska får en 
trygg skolgång. 
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Inledning av redaktörerna
Björn Johansson & Robert Thornberg (red.)

Introduktion
Den internationella forskningen om mobbning är omfattande. Den 
fokuserar bland annat på mobbningens orsaker och konsekven-
ser, individuella egenskaper, relationer, grupprocesser, skolkli-
mat och skolkultur, skolans organisatoriska struktur, normer, 
samt interventioner för att förebygga och åtgärda problemet. 
Även om forskningens fokus och förklaringsmodeller varierar 
så kan mobbning på ett allmänt plan sägas handla om exklude-
rande handlingar eller processer som på olika sätt hotar elevers 
psykiska och fysiska integritet och som kan ha kort- såväl som 
långsiktiga konsekvenser för enskilda elever, grupper, skolklas-
ser och skolan. Omfattande internationell forskning visar bland 
annat att utsatthet för mobbning under uppväxten ökar risken för 
psykisk ohälsa (t.ex. depression, ångest, självmordstankar och 
självmordsförsök), både under uppväxten och som vuxen (Bo-
den, van Stockum, Horwood & Fergusson, 2016; Evans-Lacko et 
al., 2017; Farrington, Lösel, & Theodorakis, 2012; Klomek, Souran-
der & Elonheimo, 2015; Lereya, Copeland, Costello & Wolke, 2015). 
Att vara mobbad är dessutom en riskfaktor för såväl ökad skol-
frånvaro som sämre skolprestationer (Fry et al., 2018) inklusive 
underkända betyg (Johansson, Flygare & Hellfeldt, 2017). Ökade 
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kunskaper om mobbning och insatser för att minska förekomsten 
av mobbning är centralt för skolans hälsofrämjande arbete och 
för att skapa ett skolklimat som är positivt för barns och ungdo-
mars utveckling och lärande. Flera perspektiv behövs för att bidra 
med en mer sammansatt bild av mobbning. Antologin behandlar 
mobbning i allehanda sammanhang och med utgångspunkt i olika 
perspektiv. Det handlar dels om ungdomars egna berättelser och 
erfarenheter av problematiken. Dels om forskning som diskute-
rar mobbningsproblematiken i skilda sammanhang med utgångs-
punkt i olika perspektiv som utvecklats med utgångspunkt i olika 
discipliner och i relation till skilda teoretiska fält. En huvudpoäng 
med antologin är att bidragen ska ge läsaren en bredare kunskap 
om olika aspekter av fenomenet och hur det kan manifestera sig. 
En annan är att bidragen tar utgångspunkt i olika perspektiv, vil-
ket möjliggör en bredare och djupare förståelse av problematiken. 
Även om det finns kontroverser mellan olika perspektiv inom 
forskningen är tanken att antologins forskningsbidrag ska betrak-
tas som komplement till varandra snarare än som sina motsatser. 
De bidrar alla med förklaringar till och förståelser av mobbning i 
olika sammanhang. Ambitionen är att inkludera olika perspektiv 
snarare än att exkludera vissa till förmån för andra. Det är genom 
att låta olika perspektiv mötas som en dialog kan uppstå och en 
syntes kan skapas. 

Mobbningsbegreppet
Redan i slutet på 1800-talet omnämns ”mobbning” (eng. ”bully-
ing”) i en amerikansk studie om elever som retar och mobbar an-
dra (Burk, 1897) och där beskrivs mobbning som ”cases of tyran-
ny among boys and girls from college hazing and school fagging 
down to the nursery. Cases where threats of exposure, injury, or 
imaginary dangers were the instruments of subjection and con-
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trol” (s. 336). Den moderna forskningen om mobbning startade i 
Sverige under 1970-talet i och med Dan Olweus (1973, 1978) tidiga 
studier om mobbning bland skolpojkar i Stockholm. Dessa studier 
föregicks i sin tur av en debattartikel från 1969 där en svensk läka-
re vid namn Peter Paul Heinemann (1969) uttryckte oro för sin son 
som hade varit utsatt för gruppvåld där en ”mob”, det vill säga en 
grupp barn, utsatte honom för olika former av kränkande hand-
lingar. Hans artikel uppmärksammades i en av Sveriges mest in-
flytelserika dagstidningar, Dagens Nyheter, genom en artikelserie 
om mobbning (Larsson, 2008; Nordgren, 2009). Begreppet mobb-
ning har därefter fått stor spridning när det gäller diskussioner om 
olika former av negativa handlingar som förekommer mellan unga 
i skolan. Den internationella forskningen om mobbning kom dock 
inte igång på allvar förrän under 1990-talet och har sedan under 
2000-talet ökat explosionsartat. 

Mobbningsprocessen innefattar inte endast den eller dem 
som mobbar och den som blir utsatt för mobbning (se bidragen 
från Salmivalli, Veenstra respektive Yoneyama i denna antologi). 
Enligt Salmivalli (1999) föreligger sex möjliga så kallade delta-
garroller som innebär olika sätt att vara involverad i mobbning. 
Dessa roller uppstår i de sociala interaktionerna och elever kan 
komma att handla utifrån dem som en följd av samspelet mellan 
grupprocesser och individuella dispositioner (se även Salmivalli 
et al., 1996). De sex deltagarrollerna är: utsatta (de som återkom-
mande och systematiskt kränks), mobbarna (de som initierar och 
leder mobbningen), medhjälparna (de som börjar mobba och på 
andra sätt hjälper till när någon har startat mobbningen), under-
stödjarna (de som aktivt uppmuntrar mobbningen genom att vara 
åskådare som skrattar och hejar på de som mobbar), de som står 
utanför (s.k. ”outsiders”, vilka är de som förblir passiva vittnen, 
som håller sig utanför och inte tar ställning för någon part) och 
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försvararna (de som försöker hjälpa och stödja den utsatte, som 
tar hens parti och som försöker få de andra att sluta mobba). Hur 
andra elever som blir vittnen till mobbning reagerar och agerar 
tycks spela roll för mobbningsprevalensen. Forskning har funnit 
att mobbning förekommer i högre grad i skolklasser där elever 
oftare agerar som understödjare och mer sällan agerar som för-
svarare, och vice versa (Kärnä et al., 2010; Nocentini, Menesini, & 
Salmivalli, 2013; Salmivalli, Voeten, & Poskiparta 2011; Thornberg 
& Wänström, 2018).

Mobbning definieras generellt som upprepade fysiska, verbala 
och andra former av negativa handlingar som syftar till att såra 
eller skada en person som är i ett maktunderläge och därigenom 
har svårt att försvara sig själv (Eriksson, Lindberg, Flygare & 
Daneback 2002; Hellström, Thornberg & Espelage, kommande). 
I mobbningsbegreppet ryms således en rad handlingar, allt från 
grova fysiska övergrepp och sexuella trakasserier till olika former 
av sociala exkluderingsprocesser, verbala angrepp och övergrepp 
via nätet. Det kan handla om handlingar som riktas mot en indi-
vid eller en grupp individer i syfte att såra och samtidigt stärka 
den egna gruppens gemenskap och sammanhållning, men det kan 
också omfatta handlingar som har sin grund i främlingsfientlighet 
eller könsnormativa föreställningar. Omfattningen av mobbning i 
skolan är svår att uppskatta beroende på vilken åldersgrupp som 
tillfrågas eller hur frågan undersöks. Mobbningen varierar ock-
så mellan enskilda skolor. Även om mobbningsbegreppet har fått 
stor spridning i policydokument och populärkultur, i utvecklan-
det av interventioner och i barns egna berättelser, finns det en del 
problem med att ringa in eller avgränsa de negativa handlingar 
som förekommer i skolan enbart i termer av mobbning. Att klum-
pa ihop olika former av våld, övergrepp, tillmälen och sociala ex-
kluderingsprocesser kan vara problematiskt då det tenderar att 
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dölja det faktum att olika typer av mobbning kan ha olika orsaker 
och vara relaterade till olika nivåer i skolsystemet. Det riskerar till 
exempel att dölja systematiska och strukturella former av våld, 
trakasserier och diskriminering, vilka kan leda till att minori-
tetsgrupper eller grupper som inte följer majoritetsnormerna lö-
per större risk att utsättas jämfört med andra (se Payne & Smiths 
bidrag i denna antologi). Mobbningsbegreppet rymmer även ett 
kriterium att handlingar ska vara upprepade över tid, trots att 
enstaka våldshandlingar, övergrepp och kommentarer kan leda 
till allvarliga konsekvenser. Mobbning är dock ett begrepp som 
bidrar till att fånga de sociala processer i skolan där vissa elever 
systematiskt, över tid och på olika sätt, utsätts för negativa hand-
lingar av andra elever och där det kan krävas omfattande insatser 
eller stöd för att bryta dessa mönster.

Skolan som system
Skolan kan sägas bestå av två system, sammanlänkade till varan-
dra i en helhet (se Yoneyamas bidrag i denna antologi). Vi har å ena 
sidan att göra med ett system som ytterst består av den organisa-
toriska och institutionella inramningen, vilken ytterst regleras av 
skolpolitiskt initierade lagrum, förordningar, styrdokument etc. 
Detta system upprätthålls av aktörer knutna till olika positioner 
eller funktioner i skolorganisationen, såsom skolledare, lärare, 
specialpedagoger, skolklasser och elever, men också av olika ad-
ministrativa principer såsom scheman, betygsskalan, indelningen 
av elever i årskurser och klasser etcetera (Eriksson, et al., 2002). 
En av grundtankarna med det administrativa systemet är att dess 
medlemmar formellt sett ska behandlas likvärdigt och att de even-
tuella särdrag de innehar ska tolereras. För elevernas del gör det 
administrativa systemet sig kanske främst gällande i form av in-
delningen av elever i skolklasser samt via skolplikten. Skolklassen 
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är en enhet som den enskilde eleven inte kan välja fritt. Det med-
för också att eleven själv inte kan välja vilka klasskamrater som 
ska ingå i klassen eller vilka hen ska samspela med, något som i 
förlängningen kan skapa friktion och ge upphov till utsatthet. Att 
skolplikten därtill förpliktigar alla elever att utan undantag närva-
ra i skolan innebär att eleven inte kan dra sig undan utan påtagliga 
formella sanktioner och sociala konsekvenser. Det obehag eller 
besvär (ohälsa) och den känsla av skam som den enskilde eleven 
kan uppleva till följd av eventuell utsatthet (Lindberg & Johansson 
2008) underlättas knappast av skolplikten, då den tvingar eleven 
att vara kvar i sammanhanget.

Länkat till det administrativa systemet finns också en uppsätt-
ning informella sociala system, där exempelvis personalen och/
eller eleverna organiserar sig själva i olika informella gruppering-
ar. Vissa gruppmedlemmar har starkare sociala band till varandra 
än andra. Det som håller samman dylika grupperingar är att de 
producerar vissa sociala värden som dess medlemmar upprätt-
håller, reproducerar och försvarar inför och i relation till andra. 
Bildandet av informella sociala grupperingar hör till det sociala 
livets mest elementära former. Medlemmarna i dessa informella 
grupperingar har ett socialt ansvar för varandra. För eleverna är 
sådana informella grupperingar ofta inordnade i en statushierar-
ki med de populära eleverna i toppen av hierarkin (Johansson, 
Flygare & Hellfeldt 2018; Thornberg, 2020). När elever engagerar 
sig i sådana processer kan det beskrivas som ett relationsarbete 
– ett ständigt pågående arbete som går ut på att organisera och 
reglera det sociala livet inom ramen för elevgruppen (Wrethander 
2007). Under vissa omständigheter kan elever i sin strävan efter 
att upprätta dominansförhållanden i de informella grupperingar-
na komma att tillgripa beteenden såsom kränkningar, mobbning 
och i värsta fall våld (Pellegrini et al., 2010).
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Sammantaget kan elevernas ansträngningar för att förvärva 
kunskaper och leva upp till skolans formella krav (inom det ad-
ministrativa systemet) och samtidigt erhålla en gynnsam social 
position (inom de informella systemen) tära på krafterna. Den 
som misslyckas i sistnämnda avseende och blir utstött har ofta 
låg status i det informella sociala systemet, samtidigt som det 
administrativa systemet via skolplikten tvingar eleven att vara 
kvar i sammanhanget. Elevens låga attraktionskraft gör att den 
inte duger som sällskap och att hen lätt blir föremål för mobb-
ning. Vem eller vilka elever som blir utsatta sammanhänger i stor 
utsträckning med det sociala umgänget. Elevernas fortlöpande 
relationsarbete innebär att vänskapsbanden är föränderliga, nya 
vänskapsband formeras samtidigt som gamla bryts. I och med 
att maktbalansen i regleringen av informella grupperingar kan 
komma att förändras kan även de personer som befinner sig i en 
över- respektive underordnad position variera över tid. Att elever 
på detta sätt kan skifta social position kan vara en förklaring till 
varför de som utsätts för mobbning vid olika tidpunkter endast 
delvis är samma individer (Skolverket 2011, Hellfeldt, Gill & Jo-
hansson, 2016). Elever som under en viss tidsperiod är mobbade 
kan vid en senare tidpunkt tillhöra dem som inte längre är det.

Skolans uppdrag och ansvar
I exempelvis Sverige har skolans uppdrag och ansvar när det 
gäller elevernas rättighet till trygghet och likabehandling stärkts 
sedan början av 2000-talet genom förändringar av skollagen och 
diskrimineringslagen. Enligt denna lagstiftning råder det nollto-
lerans mot kränkningar i skolan. Utbildningsanordnare (skolhu-
vudmännen) ska främja lika rättigheter och möjligheter för alla 
barn, elever och studenter inom verksamheten oavsett kön, köns-
överskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
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eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell lägg-
ning eller ålder. Vidare ska utbildningen utformas på ett sådant 
sätt att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygg-
het och studiero. Detta innebär att skolans verksamhet kringgär-
das av tydliga regler rörande olika former av integritetshotande 
handlingar såsom diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling. Skolverksamheten är ålagd att aktivt arbeta mot alla 
former av utsatthet. 

Även om den lagstiftning som kringgärdar skolan inte uttryck-
ligen talar i termer av en hela skolan-ansats (whole school app-
roach) när det gäller skolans uppdrag och ansvar i händelse av 
att elever utsätts för diskriminering, trakasserier och kränkande 
behandling så vilar den på sådana antaganden. Det handlar bland 
annat om att alla i skolan oavsett roll och position, tillsammans 
med elever och deras vårdnadshavare, ska ha en samsyn, ta ett 
gemensamt ansvar samt ha en integrerad syn på problemet. Vida-
re ska det förebyggande, främjande, upptäckande och åtgärdande 
arbetet som bedrivs vara genomtänkt, väl förankrat och anpas-
sat efter skolans förutsättningar (se Pearce, Cross, Shaw, Barnes, 
Monks, Coffin, Runions, Epstein & Ercegs bidrag i denna antologi). 
Forskning visar också att interventioner som innehåller arbets-
sätt vilka vilar på en hela skolan-ansats är effektivare när det 
gäller att reducera förekomsten av kränkningar, mobbning, tra-
kasserier och diskriminering i skolan jämfört med interventioner 
som endast innehåller isolerade arbetssätt eller moment (Smith, 
Schneider, Smith & Ananiadou 2004; Skolverket 2011; Ttofi, Far-
rington & Baldry 2008).

Perspektiv inom mobbningsforskningen
Forskningen om mobbning har ökat kraftigt de senaste decen-
nierna. Ett skäl är att heterogeniteten när det gäller definitioner, 
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teoretiska perspektiv och metodologiska tillvägagångssätt för att 
studera mobbning är stor (Volk, Veenstra & Espelage, 2017). Ett 
annat skäl är att synen på orsakerna till fenomenet förändrats – 
från ett mer individualistiskt perspektiv grundat i utvecklingspsy-
kologi till att innefatta mer grupporienterade eller organisatoriska 
perspektiv grundade i andra discipliner såsom socialpsykologi, 
sociologi eller socialantropologi (Thornberg, 2015). Detta har 
resulterat i att fenomenet betraktas som ett mer komplext och 
mångfacetterat fenomen än tidigare (Schott & Sondergaard, 2014; 
Migliaccio & Raskauskas, 2015). Samtidigt har kontroverserna 
och motsättningarna mellan företrädare för olika perspektiv ökat 
som ett resultat av att det dominerande perspektivet utmanas. Si-
tuationen kan liknas vid den gamla indiska sagan om när sex blin-
da män möter en elefant för första gången, men där alla kommer i 
kontakt med olika delar av densamma och därför också uppfattar 
den olika (Thayer-Bacon, 2001). Perspektiven har sina teorier om 
fenomenet, de finner alla stöd för sina teorier och det uppstår mot-
sättningar eftersom ingen vill erkänna att de andras övertygelser 
kan vara korrekta, vilket skulle kunna innebära att de själva bara 
bidrar med en del av ”sanningen”. I enlighet med den indiska sagan 
blir det problematiskt att hävda att ett perspektiv har rätt och att 
alla de andra har fel. För att nå en bättre och ökad förståelse för 
fenomenet mobbning behöver de som står runt elefanten engagera 
sig i en dialog med varandra och ta hänsyn till att olika perspektiv 
beskriver fenomenet på olika sätt beroende på olika metateore-
tiska (ontologiska, epistemologiska och metodologiska) antagan-
den. Mot bakgrund av den mångfald av positioner och traditioner 
som finns inom samhälls- och utbildningsvetenskaplig forskning 
menar Thayer-Bacon (2001) att vi behöver inse nödvändigheten 
av pluralism (en konversation mellan olika perspektiv i syfte att 
nå en mer kvalificerad förståelse), acceptera fallibilism (att kun-
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skap alltid är tentativ; att vi aldrig kan nå kunskap som är bortom 
varje tvivel eftersom vi människor [inklusive forskare] är felbara, 
begränsade och kontextbundna) och inse att kunskap är en kultu-
rellt inbäddad social process av vetande som är i ständigt behov 
av omprövning, korrigering och revidering. Det är först när per-
spektiven förenas och för en dialog med varandra som vi kan få en 
bättre och mer fullständig förståelse för fenomenet. 

Ibland delas forskningen om mobbning upp i två större (men ej 
homogena) perspektiv (Kousholt & Fisker, 2015; Schott & Sønder-
gaard, 2014; Thornberg, 2015): Den första ordningens perspektiv 
(eller det första paradigmet) har sina rötter i utvecklingspsyko-
logins forskning om aggression bland pojkar. I detta perspektiv 
betraktas och förklaras mobbning som något som sker mellan 
enskilda individer. Forskningen försöker fastställa vilka indi-
vidfaktorer (t.ex. personlighetsegenskaper, empati, självkänsla 
och sociala färdigheter) som ökar respektive minskar risken för 
att engagera sig i mobbningsbeteende eller bli utsatt för mobb-
ning. Detta perspektiv undersöker och kartlägger typiska särdrag 
hos (a) elever som mobbar andra, (b) elever som blir utsatta för 
mobbning, och (c) elever som både mobbar andra och själva blir 
mobbade. Här finns även ett fokus på att undersöka hur sådana 
egenskaper utvecklas och hänger ihop med mobbning över tid hos 
barn och ungdomar. 

Den andra ordningens perspektiv (eller det andra paradigmet) 
uppfattar mobbning som ett socialt fenomen och förstås eller för-
klaras som en följd av grupprocesser och andra sociala proces-
ser, sociala strukturer, sociala och kulturella normer, diskurser, 
hegemonier etc. Kontextuella faktorer kommer med andra ord i 
förgrunden. Fokus kan ligga på processer, normer och strukturer 
i kamratgrupper, skolklasser och klassrum, skolor, närsamhäll-
en och samhällelig nivå. Detta perspektiv kan relateras till flera 



Inledning – 21

discipliner och kunskapstraditioner inklusive socialpsykologi, 
sociologi, socialantropologi, socialt arbete, pedagogik och ge-
nusvetenskap men även till utvecklingspsykologi och pedagogisk 
psykologi. Ibland riktar företrädare för andra ordningens per-
spektiv kritik mot första ordningens perspektiv som går ut på att 
det sistnämnda reducerar vår förståelse av mobbning till individ-
faktorer som dessutom tenderar att patologisera elever som mob-
bar andra eller själva blir mobbade. Samtidigt är det viktigt att 
vara medveten om att forskning som fokuserar på individfaktorer 
inte hävdar att alla som mobbar delar en särskild uppsättning psy-
kologiska egenskaper och att alla som utsätts för mobbning delar 
en annan uppsättning särskilda egenskaper. Vad sådan forskning 
istället menar är att vissa psykologiska särdrag eller egenskaper 
är mer vanligt förekommande hos elever som mobbar andra jäm-
fört med elever som inte mobbar andra, eller hos elever som ut-
sätts för mobbning jämfört med de som inte blir utsatta. Att helt 
avvisa individualpsykologiska förklaringar och endast hänvisa 
till sociala, kulturella, diskursiva eller samhälleliga förklaringar 
skulle också kunna kritiseras för reduktionism då det tenderar att 
reducera förklaringar till dessa nivåer och marginaliserar bety-
delsen av den individualpsykologiska.

Även om uppdelningen av första ordningens och andra ord-
ningens perspektiv kan vara klargörande och hjälpa oss att se 
olika förklaringsnivåer och teoretiska perspektiv inom mobb-
ningsforskningen finns en risk att den kan skapa en falsk dikoto-
mi (ett antingen-eller-tänkande) om att vi måste välja det ena och 
förkasta det andra. Istället för att sätta dem mot varandra kan vi 
se dem som komplementära genom att de likt de blinda männen i 
den indiska metaforen befinner sig på och därmed utgår från olika 
positioner runt elefanten (Thornberg, 2015). En nyfiken, öppen-
sinnad och uppriktig dialog mellan de olika perspektiven är nöd-
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vändig och grundläggande för ett forskarsamfund som på allvar 
vill lära sig mer om de fenomen som de undersöker och utvecklar 
kunskaper om. 

If we are relational social beings who are fallible and limited 
by our own embeddedness and embodiment, at a micro le-
vel as well as a macro level, then none of us can claim privi-
leged agency. None of us has a God ś eye view of Truth. Our 
only hope for overcoming our own individual limitations, as 
well as our social/political limitations (cultural and institu-
tional) is by working together with others not like us who 
can help us recognize our own limitations /– – – / Given our 
fallibilism, then we must embrace the value of inclusion on 
epistemic grounds in order to have any hopes of continually 
improving our understandings. Inclusion of others perspec-
tives in our debates and discussions allows us the means for 
correcting our standards, and improving the warrants for 
our assertions (Thayer-Bacon, 2000, s. 11 och 12).

De olika perspektiven behöver integreras till en mer komplex 
förståelse av mobbning. På så sätt kan mobbning förstås som 
ett socialt fenomen som kan uppstå, upprätthållas, förändras el-
ler upphöra genom det komplexa samspelet mellan individuella 
och kontextuella faktorer. Det är också många forskare som fö-
respråkar och på olika sätt försöker integrera individuella och 
kontextuella perspektiv eller förklaringsnivåer (se t.ex. Espelage 
& Swearer, 2004, 2011; Hong & Espelage, 2012; Migliaccio & Ras-
kauskas, 2015; Thornberg, 2015). Antologin ska mot denna bak-
grund ses som ett försök att låta forskning med utgångspunkt i 
olika perspektiv mötas i syfte att bidra till en bredare förståelse 
av problemet. 
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Antologins olika bidrag
Forskarnas bidrag inleds med kapitelpresentationer av sakkunni-
ga på Friends. Kapitlen varvas med berättelser från medlemmar i 
Friends barn- och ungdomsråd som beskriver sina upplevelser av 
mobbning och erfarenheter av erkännande.

I sitt kapitel sätter Shoko Yoneyama fokus på skolan som en 
social institution och hur lärares arbete med att motverka mobb-
ning försvåras av att de själva är en del av det system som ofta men 
vanligtvis omedvetet bidrar till den mobbning som äger rum i sko-
lan. Hon menar att den utbredda upptagenheten av individ- och 
familjeförklaringar pekar ut faktorer som lärare i regel inte kan 
påverka i någon nämnvärd omfattning. Istället skuldbeläggs elev-
er och deras familjer samtidigt som en föreställning om att lärare 
inte kan göra något åt mobbningen upprätthålls. Yoneyama fram-
håller därmed vikten av ett ”paradigmskifte” till andra ordningens 
perspektiv som framhåller kontextens betydelse för att förstå och 
förklara mobbning. Hon tar Japan som exempel och beskriver 
bland annat hur mobbning i japanska skolor ofta sker i klassrum-
men, till skillnad från studier i västerländska skolor som funnit att 
mobbning främst sker på skolgården och på raster. Mobbningen i 
Japan sker i vänskapsgrupper och rollerna roterar ofta. Mot bak-
grund av detta beskriver Yoneyama hur olika aspekter av skolan 
som social institution kan bidra till att förklara mobbning: social 
kontroll och konformitet relaterat till grupper, skolregler, negativ 
maktutövning för disciplinering och tystnadsstruktur. Arbetet 
mot mobbning kan därför inte isoleras till enskilda elever utan 
hela skolan behöver granskas kritiskt och förändras.

Elizabethe Payne och Melissa J. Smith lyfter fram HBTQ-
elevers marginalisering och utsatthet för våld, kränkningar och 
mobbning. De pekar på att ett individualiserande språkbruk 
och arbetssätt för att tala om och hantera våld, kränkningar och 
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mobbning skymmer sikten för det heteronormativa maktsyste-
met som genomsyrar samhället och understödjer kränkningar 
och mobbning riktade mot HBTQ-elever. De menar att under ytan 
av det öppna våldet mot dessa elever finns en heteronormativ 
skolkultur som präglas av ideologi, makt och normer, i synnerhet 
angående genus och sexualitet, som privilegierar de som efterle-
ver dessa normer och marginaliserar och bestraffar elever som 
bryter mot dem. Ett värdegrundsarbete som går ut på att försöka 
göra elever snälla och trevliga räcker inte eftersom detta inte kan 
sudda ut stigmatisering av HBTQ-elever. Arbetet mot mobbning 
behöver vända uppmärksamheten på hur både skolans och större 
kulturella värde- och normsystem bidrar till den mobbning som 
sker i skolan genom normerande ideal och gränser för bland annat 
genus och sexualitet.

I sitt kapitel sätter Christina Salmivalli fokus på att antimobb-
ningsprogram som visat sig vara effektiva i vetenskapliga utvär-
deringar inte når fram till och får bort all förekomst av mobbning 
på skolorna. Vad är det då som gör att mobbningsfall kan fortsätta 
att äga rum trots olika typer av förebyggande och åtgärdande in-
satser? Salmivalli diskuterar detta men även effekter av konfron-
terande respektive icke-konfronterande tillvägagångssätt i mötet 
med elever som mobbar andra och pekar på att effekten kan va-
riera mellan mobbningsfall. Elevers roll i antimobbningsarbetet 
liksom det som hon kallar ”den trygga kontextens paradox” be-
handlas också i kapitlet.

René Veenstra närmar sig mobbning som ett gruppfenomen, 
beskriver hur den sammanhänger med social status och hur den 
kan förstås och analyseras genom att undersöka elevers relatio-
ner till varandra och tillhörighet i olika kompisgrupper eller – 
konstellationer (så kallade ”sociala nätverk”). Veenstra diskuterar 
hur olika typer av sociala normer bland elever och kompisgrup-
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per kan relateras till mobbning. I likhet med Salmivalli uppmärk-
sammar han också den trygga eller sunda kontextens paradox, 
det vill säga att ju säkrare eller tryggare skola, desto sämre ten-
derar situationen bli för de få elever som inte blir hjälpta av ett 
annars fungerande antimobbningsprogram. Både Salmivalli och 
Veenstra betonar att mobbning är ett gruppfenomen som behöver 
förstås men även hanteras i de sociala sammanhang där de äger 
rum. Lärare behöver se och arbeta med grupprocesser, normer 
och sociala nätverk. Tillsammans med eleverna behöver de främja 
en vi-kultur i skolklasserna.

Michael Kyobe och Zizipho C. Ndyave presenterar i sitt kapitel 
forskning som de och deras kollegor har genomfört i Sydafrika 
kring nätmobbning via mobiltelefon (mobilmobbning). Anony-
mitet, kollektivt beteende, makt, användarfrekvens, användning 
av emojis och emotikoner samt kön och ålder diskuteras och stu-
deras i relation till mobilmobbning. De finner i sin forskning hur 
bland annat anonymitetens påverkan varierar mellan olika nät-
plattformer och hur outtalad makt påverkar och kommer till ut-
tryck i mobilmobbning. 

Natasha Pearce, Donna Cross, Therése Shaw, Amy Barnes, 
Helen Monks, Juli Coffin, Kevin Runions, Melanie Epstein och Erin 
Erceg beskriver utfallet av ett omfattande australienskt forsknings-
program under namnet ”Friendly Schools”. Detta program tog sin 
början 1999 genom en sammanställning av internationell evidens-
baserad forskning om antimobbningsarbete. Därefter följde en rad 
olika studier i australienska skolor. I kapitlet redogör Pearce et al. 
för intervention och implementering av vad som just kom att kallas 
för ”Friendly Schools” och som utgjordes av en hela skolan–an-
sats, metoder för social och emotionell inlärning, familjeaktiviteter 
och individuella aktiviteter. Arbetet fokuserade på både traditio-
nell mobbning och nätmobbning. Här var även identifiering av och 



26 – Inledning

anpassning till skolornas lokala behov viktiga. Centrala lärdomar 
från dessa ”Friendly Schools”-interventioner, så som vikten av att 
fokusera på högriskperioder, identifiera och hantera hinder för 
implementering, bygga upp personalens kapacitet och beredskap 
samt att involvera elever i arbetet, redogörs i kapitlet. 



Inledning – 27

Referenser

Boden, J. M., van Stockum, S., Horwood, L. J. 

& Fergusson, D. M. (2016). Bullying vic-

timization in adolescence and psychotic 

symptomatology in adulthood: Evidence 

from a 35– year study. Psychological 

Medicine, 46, 1311–1320.

Burk, F. L. (1897). Teasing and bullying. The 

Pedagogical Seminary, 4, 336–371. 

Eriksson, B., Lindberg, O., Flygare E. & 

Daneback, K. (2002). Skolan – en arena 

för mobbning: en forskningsöversikt 

och diskussion kring mobbning i skolan. 

Stockholm: Skolverket.

Espelage, D. L. & Swearer, S. M. (Eds.) (2004). 

Bullying in American schools: A social– 

ecological perspective on prevention 

and intervention. New Jersey: Lawrence 

Erlbaum. 

Espelage, D. L. & Swearer, S. M. (Eds.) (2011). 

Bullying in North American schools (2nd 

ed.). New York: Routledge.

Evans– Lacko, S., Takizawa, R., Brimble-

combe, N., King, D., Knapp, M., Maughan, 

B. & Arsenault, L. (2017). Childhood 

bullying victimization is associated with 

use of mental health services over five 

decades: A longitudinal nationally rep-

resentative cohort study. Psychological 

Medicine, 47, 127–135. 

Farrington, D. P., Lösel, F., Ttofi, M. M. & 

Theodorakis, N. (2012). School bullying, 

depression and offending behaviour later 

in life: An updated systematic review of 

longitudinal studies. Stockholm: Brotts-

förebyggande rådet.

Fry, D., Fang, X., Elliott, S., Casey, T., Zheng, 

X., Li. J., Florian, L. & McCluskey, G. 

(2018). The relationships between 

violence in childhood and educational 

outcomes: A global systematic review 

and meta– analysis. Child Abuse & 

Neglect, 75, 6–28.

Heinemann, P. P, (1969) ”Apartheid”, Liberal 

debatt, 22 (2) 3– 14.

Hellfeldt, K., Gill, P. E. & Johansson, B. (2016). 

Longitudinal analysis of links between 

bullying victimization and psychosomat-

ic maladjustment in Swedish schoolchil-

dren. Journal of School Violence, 1–13.

Hellström, L., Thornberg, R., & Espelage, D. 

L. (kommande). Definitions of bullying. 

I P. Smith and J. O’Higgins (Eds.), The 

Wiley– Blackwell handbook of bullying. 

Wiley–Blackwell.

Hong, J. S. & Espelage, D. L. (2012). A review 

of research on bullying and peer 

victimization in school: An ecological 

system analysis. Aggression and Violent 

Behavior, 17, 311–322.

Johansson, B., Flygare, E. & Hellfeldt, K. 

(2017). Godkänd eller icke godkänd? En 

studie om hur erfarenheter av mobbning, 

skolk och socialt umgänge inverkar 

på elevers skolprestationer (Working 

Papers and Reports Social Work 10). 

Örebro: Örebro universitet.

Johansson, B. & Hellfeldt, K. (2018). Rela-

tionsarbete i skolan – att bryta mönster 

präglade av mobbning och kränkningar. 

I: Relationer i socialt arbete: i gränslan-

det mellan profession och person [ed] 

Anders Bruhn & Åsa Källström, Stock-

holm: Liber, s. 168–183.

Klomek, A. B., Sourander, A. & Elonheimo, 

H. (2015). Bullying by peers in childhood 

and effects on psychopathology, suicidal-

ity, and criminality in adulthood. Lancet 

Psychiatry, 2, 930–941.

Kousholt, K. & Fisker, T. B. (2015). Approaches 

to reduce bullying in schools: A critical 



28 – Inledning

analysis from the viewpoint of first- and 

second-order perspectives on bullying. 

Children & Society, 29, 593–603.

Kärnä, A., Voeten, M., Poskiparta, E. & Salm-

ivalli, C. (2010). Vulnerable children in 

varying classroom contexts: Bystanders 

behaviors moderate the effects of risk 

factors on victimization. Merrill– Palmer 

Quarterly, 56, 261–282.

Larsson, A. (2008). Mobbningsbegreppets 

uppkomst och förhistoria: En begreppsh-

istorisk analys. Pedagogisk Forskning i 

Sverige, 13, 19–36.

Lereya, S. T., Copeland, W. E., Costello, E. J. 

& Wolke, D. (2015). Adult mental health 

consequences of peer bullying and 

maltreatment in childhood: Two cohorts 

in two countries. Lancet Psychiatry, 2, 

524–531.

Migliaccio, T. & Raskauskas, J. (2015). 

Bullying as a Social Experience. Social 

Factors, Prevention and Intervention. 

Farnham: Ashgate Publishing Limited. 

Nocentini, A., Menesini, E., & Salmivalli, 

C. (2013). Level and change of bullying 

behavior during high school: A multilevel 

growth curve analysis. Journal of Ado-

lescence, 36, 495–505.

Nordgren, K. (2009). Talet om mobbning – ett 

historiskt perspektiv. I Skolverket (red.), 

På tal om mobbning – och det som görs 

(s. 44–95). Stockholm: Fritzes.

Olweus, D. (1973). Hackkycklingar och 

översittare: Forskning om skolmobbning. 

Stockholm: Almqvist & Wiksell. 

Olweus, D. (1978). Aggression in the schools: 

Bullies and whipping boys. Oxford, 

England: Hemisphere.

Pellegrini, A. D., Long, J. D., Solberg, D., Ro-

seth, C., Dupuis, D., Bohn, C. & Hickey, M. 

(2010). Bullying and social status during 

school transitions. I S. R. Jimerson, 

S. M. Swearer & D. L. Espelage (Eds.), 

Handbook of bullying in schools: An 

international perspective (s. 199–210). 

New York: Routledge. 

Salmivalli, C. (1999). Participant role ap-

proach to school bullying: Implications 

for interventions. Journal of Adoles-

cence, 22, 453–459.

Salmivalli, C., Lagerspetz, K., Björkqvist, K., 

Östermalm, K. & Kaukiainen, A. (1996). 

Participant roles and their relations to 

social status within the group. Aggres-

sive Behavior, 22, 1–15.

Salmivalli, C., Voeten, M. & Poskiparta, E. 

(2011). Bystander matter: Associations 

between reinforcing, defending, and 

the frequency of bullying behavior in 

classrooms. Journal of Clinical Child & 

Adolescent Psychology, 40, 668–676.

Schott, R. M. & Sondergaard, D. M. (ed.) 

(2014). School Bullying. New Theories in 

Context. Cambridge: Cambridge Univer-

sity Press. 

Skolverket. (2011). Utvärdering av metoder 

mot mobbning. Rapport 353. Stockholm: 

Skolverket.

Smith, J. D., Schneider, B. H., Smith, P. K. & 

Ananiadou, K. (2004). The effective-

ness of whole– school anti– bullying 

programs: A synthesis of evaluation 

research. School Psychology Review, 33, 

548–561.

Thayer–Bacon, B. (2000). Fallibilism entails 

pluralism. Paper presented at American 

Education Studies Association Annual 

Conference, Vancouver, BC, Canada, 

November 1– 5, 2000.

Thayer–Bacon, B. J. (2001). An examination 

and redescription of epistemology. I J. L. 

Kincheloe & D. K. Well (Eds.), Standards 



Inledning – 29

and schooling in the United States: An 

encyclopedia (s. 397–418). Santa Bar-

bara, CA: ABC–CLIO.

Thayer–Bacon, B. (2003). Pragmatism and 

feminism as qualified relativism. Studies 

in Philosophy and Education 22: 417–438

Thornberg, R. (2015). The social dynamics of 

school bullying: The necessary dialogue 

between the blind men around the 

elephant and the possible meeting point 

at the socialecological square. Confero, 

3(2), 161–203

Thornberg, R. (2020). Det sociala livet i 

skolan: Socialpsykologiska perspektiv 

(3:e uppl.). Stockholm: Liber.

Thornberg, R. & Wänström, L. (2018). Bul-

lying and its association with altruism 

toward victims, blaming the victims, 

and classroom prevalence of bystander 

behaviors: A multilevel analysis. Social 

Psychology of Education, 21, 1133–1151.

Ttofi, M. M., Farrington, D. P. & Baldry, A. C. 

(2008). Effectiveness of programmes 

to reduce school bullying: a systematic 

review: report prepared for the Swedish 

National Council for Crime Prevention. 

Stockholm: Swedish National Council for 

Crime Prevention.

Volk, A.A., Veenstra, R. & Espelage, D. L, 

(2017). So you want to study bullying? 

Recommendations to enhance the 

validity, transparency, and compatibility 

of bullying research. Aggression and 

Violent Behavior. Volume 36, September 

2017, Pages 34–43.

Wrethander, M. (2007). Inneslutning och 

uteslutning: barns relationsarbete i 

skolan. Lund: Studentlitteratur.



Min berättelse  
Elin Abelsson, Friends 
barn- och ungdomsråd
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Ibland mår jag bra och ibland mår jag inte bra. Men som oftast 
mår jag inte bra. Om en vecka fyller jag 22 år. Min jobbigaste pe-
riod i skolan var högstadiet. Det är alltså cirka 8 år sedan. De sa-
kerna som hände under högstadiet påverkar mig fortfarande och 
kommer antagligen alltid påverka mig. 

När jag började sjuan hade jag två kompisar som båda hamna-
de i min klass. En av dem hade jag gått i samma skola som sedan 
dagis och den andra hade jag träffat när vi börjat läsa språk i 6:an. 
Allt gick bra första halvåret. Sen började jag bli utfryst. Ibland 
fick jag vara med och ibland inte. Allt skedde på deras villkor och 
jag hade inget att säga till om. I åttan var enda gången jag fick vara 
med när någon av dem var sjuk. För ingen av dem ville ju vara 
ensam, så då dög jag. 

De kunde till och med säga framför läraren att ”nä vi vill inte 
sitta med henne” eller ”hon får inte sitta här med oss”. Och det 
hände ändå inget. Ingen lärare sa något. Jag hade som tur var två 
personer i en annan klass som jag kände tillhörighet med. Men ef-
tersom de inte gick i min klass och våra scheman ofta inte stämde 
så började jag skolka mycket. Men inte ens då reagerade någon. 
Min mamma fick inte veta att jag inte var på lektionen. Det kom 
aldrig fram. 

Medan detta pågick i skolan började några killar skriva till 
mig. Jag visste precis vilka det var som skrev. De använde Face-
book så allt finns fortfarande sparat. De skrev sexuella trakasse-
rier till mig under flera år. Det var framför allt två killar som var 
äldre än jag och gick i samma skola. Det kunde vara oskyldiga 
kommentarer som ”hej <3” eller ”snygging”. När de först skrev så 
blev jag bara väldigt glad eftersom jag var så ensam i skolan, glad 
över att någon brydde sig och kunde tycka om mig. Det var alltid 
någon som skrev att de var kär i mig. Men de drev verkligen med 
mig. Ibland skrev de grövre saker som ”Hej bby <3 hur mår du 
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saknar att skriva med dej kan inte du komma till min skola så jag 
kan få mej en redig avsugning på våran toalett i omklädningsrum-
met? Snälla ber dej vill se din håriga korviga mus också pusshej 
så länge!!!<3”.

Och sedan när jag insåg att de inte menade vad de sa blev jag 
väldigt sårad och arg. Jag skrev väldigt dumma saker tillbaka. 
Sedan kom äntligen tiden då jag inte brydde mig. Jag anmälde 
aldrig detta vilket jag ångrar idag. 

Till slut var det en lärare som såg. Någon som vågade agera 
genom att fråga hur jag mådde, en som fick reda på hur det stod 
till. Det är något som är så enkelt att göra. Att bara visa att man 
ser någon. Inför nian fick jag tack vare denna lärare möjlighet att 
byta klass till den med mina kompisar.

Det jag var med om har satt djupa spår, bland annat genom att 
jag inte har tillit till folk. Jag litar inte på att folk kan tycka om mig 
på riktigt för det kan ju lika gärna vara ett skämt som det de där 
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killarna gjorde. Det tog mig över två år att lita helt på att min kille 
älskade mig när han sa det. 

Jag har berättat min historia många gånger så det är inget jag 
döljer. När man pratar öppet om saker så kommenterar folk. En 
av de kommentarer som satt sig hårdast är ”Vad löjlig hon är, det 
finns så många som haft det så mycket värre”. Detta är sant. Det 
finns många som haft det mycket värre än jag. Jag har inte heller 
sagt att jag har haft det värst. Men jag vill lyfta min historia för att 
visa att du inte behöver ha haft det värst för att ha varit utsatt för 
mobbning, även de små sakerna räknas. 

Allas historia är viktig. 



Skolmobbningens politik: 
lärarna gör skillnad

Shoko Yoneyama

Kapitel 1
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Kapitelpresentation
Pernilla Björnsdotter Ackerman & Frida Warg, 
sakkunniga på Friends

I det här kapitlet sätter Shoko Yoneyama fingret på det som bru-
kar ringas in som skolkultur, bland annat genom att lyfta den 
sociala strukturen och diskursen (hur något förstås, tolkas och 
pratas om). I Yoneyamas beskrivning tydliggörs länken mellan 
mobbning bland elever och de institutionella aspekterna av sko-
lan där den sociala strukturen påverkar många fler än dem som 
bär rollen av mobbare eller mobbad. Med detta vill hon skifta det 
fokus som så ofta riktas mot individer och föreslår att skolan inte 
bara bör ses som en spegling av samhället, utan snarare som en 
av de bärande mekanismerna av samhällets maktordningar och 
därmed också mobbning. Kapitlet bidrar med en rad intressanta 
frågeställningar till skolan och dess representanter; Vilka fakto-
rer på vår skola ger näring till mobbning och kränkningar? Kan 
det vara så att jag i min yrkesroll och vardagliga praktik bidrar 
till hierarkier och statusordningar mellan eleverna – utan att jag 
tänker på det? Hur ska jag få syn på det? Ser jag andra på min 
arbetsplats göra det? Hur kan jag i så fall påtala det? 

Den dolda läroplanen är ett begrepp som figurerat sedan 
70-talet. I Sverige har frågor rörande skolans maktordning och 
sociologi varit i centrum för utbildningssociologisk forskning 
med Donald Broady i täten. Det är en fråga som Friends försökt 
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positionera högre upp på skolors agenda genom åren, ofta inom 
ramen för de normkritiska frågorna. Medan normkritik kan 
väcka starka känslor och motstånd, är den så kallade dolda lä-
roplanen ett mer tillgängligt och användbart begrepp som kan 
användas för att ställa frågor som ”Vad lär jag mina elever utöver 
det jag undervisar i?” Det problematiska med den dolda läropla-
nen är inte nödvändigtvis att den lär ut felaktigheter, utan att den 
de facto är dold. I kombination med den tystnad som tenderar att 
omge mobbning blir effekten förödande, både för enskilda indi-
vider som för skolkulturen.

Yoneyama argumenterar för varför det av flera skäl är vä-
sentligt att titta på den japanska skolkontexten. Karaktäristiskt 
för mobbning i Japan är att den huvudsakligen utspelas i själva 
klassrummet, till skillnad från på skolgården eller ställtiden mel-
lan lektioner som ofta anges vara de mest utsatta sammanhangen 
i exempelvis en svensk kontext. Därmed får vi insikt i processer 
som utspelas i alla skolor, men som oftast passerar obemärkt. Hon 
lyfter också att ungefär hälften av all mobbning utspelas inom en 
grupp av vänner samt att rollerna i gruppen inte är statiska: Att 
utsätta och vara utsatt roterar mellan personerna i vängruppen. 
Yoneyama menar att dessa rollbyten motsäger den dominerande 
förklaringsmodell som utgår från individen. Individperspektivet 
är inte irrelevant men tenderar att låsa fast oss i en analys där 
både den som mobbar och den som utsätts målas upp som barn 
med specifika egenskaper, bristande moral eller en problematisk 
familjesituation. Trots att dessa aspekter är viktiga kan de inte an-
vändas som de enda förklaringsmodellerna. När vi får syn på olika 
inneslutnings- och uteslutningsmekanismer och att rollerna i den 
processen skiftar, då blir det också lättare att överge bilden av 
”mobbaren” och ”offret” som avvikande individer. Kanske kan vi 
till och med upphöra att använda begrepp som mobbare och offer 
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och rikta fokus mot de strukturella och institutionella faktorerna?
På Friends hör vi återkommande från lärare, framförallt verk-

samma i årskurs 2–5, om en enorm frustration över den tid de 
tvingas lägga på konflikthantering i sina klasser. De berättar om 
hur de släcker bränder, om förebyggande insatser och barn som 
känner sig utsatta och vittnar om att de ena dagen med självklar-
het innesluts i gemenskapen och andra stunden inte ens blir tillta-
lade. Så kan det hålla på i månader. I lärarnas berättelser är det de 
själva som är mest lidande därför att problemet upptar mycket av 
deras tid. Hur deras elever påverkas av dessa förutsättningar är 
sällan i förgrunden. Eftersom förloppet ofta innefattar barn som 
ingår i ett eller flera kamratgäng, och det saknas en enkel bild 
med tydliga roller av ”utsatta” och ”utsättande” så blir det svåra-
re för skolpersonalen att se detta som en form av mobbning. Det 
finns alltjämt en föreställning av mobbning där den utsatte helst 
ska få sitt huvud nedtryckt i toalettstolen för att det ska bedömas 
som angeläget.

Kapitlet är viktigt därför att det hjälper oss att se kränkning-
ar i situationer och sammanhang som vuxenvärlden har benä-
genhet att rycka på axlarna åt. Även de pedagoger som ägnar en 
stor del av sin vardag till att reda ut elevernas så kallade konflik-
ter tenderar emellanåt att se det som konsekvenser av naturliga 
socialiseringsprocesser, eller en effekt av ”uttråkade barn som 
iscensätter drama”. Fokus riktas mot de enskilda individerna som 
utsätter varandra för exkludering, skitsnack eller annan krän-
kande behandling istället för att undersöka och planera kamrat-
främjande åtgärder på institutionell nivå. Hur jobbar man med 
rastpedagogik? I vilken omfattning inkluderas nätet som arena 
då värdegrundsarbetet planeras och genomförs? Hur kan skolan 
förstå den utsatthet deras elever upplever under dessa till synes 
ändlösa perioder av uteslutning och inneslutning? 
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Yoneyama listar några faktorer som är relevanta för förståelsen 
av den typ av mobbning hon vill synliggöra. Ett exempel är kon-
formitet som upprätthålls av gruppmedlemmar genom olika nor-
mer. Det kan upplevas som att inga andra valmöjligheter finns än 
att ingå i gruppen, vilket gör att kraven på anpassning till grup-
pens normer kan gå långt. Att lämna gruppen ökar risken för en-
samhet och utsatthet, och betraktas därför som än farligare än 
att vara kvar. Yoneyamas kapitel bidrar till att sätta större fokus 
på hur normalitet reproduceras genom mobbning med hjälp av 
uteslutning. Att motverka detta kan göras genom att främja kam-
ratskapandet utanför subgrupperna. Det kan göras både genom 
olika typer av gruppindelningar såväl som styrda aktiviteter på 
rasterna. Men det är också fruktsamt att stärka sin normmedve-
tenhet och på allvar undersöka den dolda läroplanen. Eftersom 
vi alla följer en mängd osynliga regler om hur vi förväntas vara, 
se ut och tänka som påverkar vår syn på vad som är normalt och 
inte, är en strategi att arbeta normkritiskt i skolan. Att både gran-
ska sig själv som vuxen i skolan och uppmärksamma eleverna på 
hur vi skapar och värderar normer är ett första steg mot en mer 
inkluderande skola.



Shoko Yoneyama – 43

Skolmobbningens politik: 
lärarna gör skillnad

Shoko Yoneyama

1.Introduktion
I Australien, för några månader sedan, träffade jag en bedrövad 
mamma som berättade om hur hårt hennes familj drabbats av 
mobbning. Hon beskrev hur hennes dotter mobbats i grundskolan 
och hur läraren ”inte gjort någonting” för att hjälpa henne. Flickan 
slutade gå till skolan och behöver fortfarande kontinuerligt stöd 
av en psykolog för att hantera sin ångest. Som om inte det var nog 
återupprepas nu historien, denna gång med mammans son. Åter-
igen gör läraren ”mycket lite” med ursäkten att mobbaren i sam-
manhanget är en ”toppstudent”. Lärarens råd till den förtvivlade 
familjen var ”att avvakta” (dvs. att hålla ut) till nästkommande år 
när de båda pojkarna, sonen och mobbaren, skulle börja på olika 
gymnasieskolor. Det ledde till att den mobbade sonen slutade gå 
till skolan och även han behöver idag gå till en psykolog. Med två 
traumatiserade barn hemma upplever kvinnan och hennes man 
att situationen är hopplös. ”Lärarna är inte intresserade av mobb-
ning eller verkar ha gett upp vad det gäller att lösa situationen. De 
förväntar sig att vi bara ska acceptera det. Varför då?” – frågade 
hon mig. 

Ja, verkligen varför då? Vi vet att det finns lärare som engage-
rar sig i att hjälpa utsatta elever och minska mobbning. Skolor, åt-
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minstone i Australien, har riktlinjer och program mot mobbning. 
Trots flera åtgärder på olika nivåer för att minska mobbning, och 
trots den omfattande forskningen kring mobbning under de se-
naste trettio åren, vittnar den här kvinnans upplevelser om att 
det fortfarande finns ett betydande glapp mellan forskningen om 
mobbning och den faktiska mobbning som sker på skolorna. Kan 
det vara så att vi som forskare har missat något grundläggande 
inom vårt forskningsfält?

I det här kapitlet kommer jag att undersöka möjligheten att lä-
rare i många skolor inte kan göra så mycket åt mobbning eftersom 
de själva är en del av ett system som ofta, om än oavsiktligt, främ-
jar mobbning just på grund av skolans roll som en social institu-
tion. Enkelt uttryckt går det att likna lärares svårigheter med att 
upptäcka, identifiera och på ett adekvat sätt ta itu med mobbning 
med fiskar som (får man anta) har svårt att identifiera vattnet som 
de lever i. Det är en hemsk liknelse för de lärare som verkligen 
bryr sig och engagerar sig för att minska mobbningen. Även om 
varje enskild individ är viktig som en aktiv representant är dock 
den sociala strukturen och diskursen (hur ett problem uppfat-
tas, förstås och diskuteras) också viktiga komponenter, eftersom 
denna påverkan är mer omfattande och mindre påtaglig.

Om vi går tillbaka till liknelsen med fiskarna är jag intresserad 
av hur vi så att säga kan ”rena vattnet” så att den sociala ekologin 
i en skola främjar både lärare och elever. Jag säger både efter-
som även lärare ibland också mobbas, av andra lärare och/eller 
av elever. Vissa kommer invända att syftet med skolövergripande 
riktlinjer och åtgärder mot mobbning är att förändra kulturen på 
skolan och göra den vänligare. Jag håller med, men jag ifrågasät-
ter om den kritiska och reflekterande granskningen har varit till-
räckligt djupgående. Har det inte varit så att mobbning mer eller 
mindre har ansetts handla om problematiska och dysfunktionella 
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elever och familjer? Alternativt, ses inte skolan mer eller mindre 
som en spegling av det samhälle som den är en del av, utan att 
på allvar utforska möjligheten att skolan i sig kan fungera som 
en av de bärande mekanismerna för att reproducera den nor-
mativa ordningen och maktrelationerna, dvs. mekanismer som 
är grundläggande för mobbning (Yoneyama 1999 & 2003, Horton 
2011, Bansel et al 2009, Dunkan 2013)?

Detta betyder inte att problem som orsakas av vissa enskilda 
elever och deras familjebakgrunder inte har något att göra med 
deras inblandning i mobbning, antingen som mobbare, mobbad 
eller åskådare. Snarare att alltför mycket uppmärksamhet lagts 
på dessa aspekter, vilket leder till att mindre uppmärksamhet 
läggs på den roll som skolor och lärare spelar för mobbning. 
Denna obalans förklaras av det faktum att traditionell litteratur 
om mobbning i skolan i huvudsak har berört utvecklings- och ut-
bildningspsykologi där mobbning vanligtvis har förklarats mer 
eller mindre i termer av ”patologiska eller bristfälliga individuella 
och familjerelaterade faktorer” (Thornberg 2018:144). Medan det 
vore omöjligt att förneka att individuella och familjerelaterade 
faktorer i många fall spelar roll är detta perspektiv begränsat, på 
grund av att det ofta är just dessa faktorer som vi har mindre kon-
troll över som lärare, forskare och beslutsfattare. Som regel leder 
denna uppfattning om mobbning i första hand till att man skyller 
på eleverna och deras familjer, och i andra hand till en tro på att 
lärarna är oförmögna att göra särskilt mycket åt mobbning. Från 
de drabbade elevernas perspektiv innebär denna forskningsin-
riktning att den drabbade på något sätt får skulden och tvingas 
utstå mobbningen, precis det som mamman till de två drabbade 
barnen beklagade sig över.

Vad vi däremot kan kontrollera är vad vi gör inom skolan 
som lärare, forskare och beslutsfattare. Detta innebär att vi mer 
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noggrant bör studera relationen mellan mobbning och undervis-
ning. Som Paul Horton påpekar utgör skolan hälften av frasen 
”mobbning i skolan”, så varför inte ägna mer uppmärksamhet 
åt just skolan (Horton 2011:271). Med andra ord bör vi använda 
oss av den samlade kunskapen inom utbildningssociologin för 
att bättre förstå mobbning. Mobbning handlar i allt väsentligt 
om makt och relationer, och skolan är den plats där eleverna får 
förstahandskunskap om makt och relationer genom ”den dolda 
läroplanen”, såväl som genom den officiella pedagogiken och lä-
roplanen. Skulle det då inte vara logiskt att förvänta sig att det 
sätt på vilket eleverna använder makt för att relatera till varandra 
motsvarar det sätt på vilket makt används i skolan. Skulle det inte 
kunna vara fallet att mobbning är något som elever lär sig i sko-
lan, dvs. deras oönskade överanpassning till skolan som en so-
cial plats med en viss maktordning (Yoneyama 1999 & 2003)? 

Detta kapitel bidrar till den växande kritik som menar att det 
behövs ett paradigmskifte inom mobbningsforskningen (Schott 
& Søndergaard 2014, Yoneyama 2015): ett skifte bort från para-
digm ett, som anser att mobbning kan tillskrivas de inblanda-
de elevernas problematiska egenskaper, till paradigm två, som 
fokuserar mer på mobbningens sammanhang (Yoneyama 1999, 
2003, 2015, Schott & Søndergaard 2014, Kousholt & Fisker 2015, 
Thornberg 2018). Insikten om behovet av ett paradigmskifte har 
växt sig starkare under de senaste åren, vilket också kan ses som 
ett resultat av ansträngningarna att bygga upp kritiska mobb-
ningsstudier (Juva 2019). Man har till exempel fokuserat mer 
på att undersöka processen varigenom mobbning normaliseras, 
genom användandet av uteslutningsmekanismer (Søndergaard 
2012, Thornberg 2018, Juva et al 2018). Andra frågor innefattar: 
1) huruvida skolan är en plats som endast speglar samhällets do-
minerande normativa ordning, dvs. det är bara en plats där elever 



Shoko Yoneyama – 47

råkar befinna sig; eller 2) huruvida det finns ”skolfaktorer” som 
förstärker och reproducerar den kultur och normativa ordning 
som främjar mobbning, och exakt hur dessa i så fall fungerar i 
skolan. 

Utifrån dessa frågor fokuserar det här avsnittet på koppling-
en mellan mobbning bland eleverna och skolans institutionella 
aspekter. Det utforskar huruvida skolfaktorer bidrar till ökad 
mobbning bland eleverna. Metoden som används i det här kapit-
let är att presentera de insikter som inhämtats från flera empiris-
ka studier genomförda i Japan om mobbning i skolan (till största 
delen endast tillgängliga på japanska), där det sociologiska per-
spektivet har varit särskilt starkt (Yoneyama 2015), samtidigt som 
kunskap införlivas från utbildningssociologin, vilket märkligt 
nog inte varit särskilt vanligt i diskursen om mobbning i skolan 
(Bansel et al 2009). 

Även om diskussionen grundar sig på insikter inhämtade i 
Japan kommer dessa att kontextualiseras inom ett bredare jäm-
förande perspektiv för att göra det relevant för en global publik. 
Avsnittet är särskilt relevant för tolkningen av viktiga upptäckter 
från de nyliga PISA-resultaten om mobbning (OECD 2017) som 
belyste vikten av elevernas uppfattning om orättvisa lärare som 
en förklaring.

2. Det andra paradigmet inom 
mobbningsforskningen: Lärdomar från Japan
Varför Japan? Den starkt positivistiska inriktningen inom 
mobbningsforskningen tenderar att minimera de sociala och kul-
turella skillnaderna mellan olika samhällen, i synnerhet mellan 
s.k. västliga och östliga (asiatiska) kulturer. Huruvida, eller på 
vilka sätt, japanska skolor skiljer sig från skolor i andra kulturer 
beror väsentligen på landet i fråga, samt skolans inriktning (t.ex. 
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traditionell eller alternativ) och utbildningsnivå (t.ex. grundskola 
eller gymnasium).

Med denna reservation i åtanke är Japan värt att studera av 
tre orsaker. Till att börja med är Japan, som man säger på japan-
ska, kadai senshin koku (課課課課課課), en förelöpare för samtida 
utmaningar. Det innebär att Japan representerar, i koncentrerad 
form, de problem som samtida samhällen i allmänhet står inför. 
Det är i synnerhet relevant när vi betraktar relationen mellan 
mobbning och elevers uppfattningar om orättvisa lärare, vilket 
har utpekats som en viktig faktor för att förklara mobbning i sko-
lan enligt PISA 2015 (OECD2017:5). Den andra anledningen till att 
studera mobbning i Japan är att det sociologiska perspektivet på 
mobbning är välutvecklat i Japan och bör spridas till en större 
publik (Yoneyama 2015). Det japanska perspektivet för fram ett 
något annorlunda fokus för forskningen om mobbning samt sätt 
att tackla denna komplexa fråga. 

Den tredje anledningen är att de sociologiska förklaringarna 
till mobbning i Japan är relevanta i asiatiska länder med liknande 
utbildningssystem. PISA 2018 fann att elever i Japan och Korea 
”var bland de mest missnöjda med sina liv… och rapporterade att 
de alltid kände sig rädda eller ledsna dubbelt så ofta som elev-
er i övriga OECD-länder” (OECD 2019:51). Rapporten antyder 
att elever i Japan och Korea leder en global trend där ”elevers 
känsla av tillhörighet i skolan försvagades kraftigt mellan år 2003 
och 2015, och försämrades ytterligare mellan år 2015 och 2018” 
(OECD2019:51). Tidigare fann också PISA 2000 att östasiatiska 
länder (Japan, Korea och Hong Kong) utgör en tydlig grupp, i vil-
ken elever går i skolan mer regelbundet, men har en svag känsla 
av tillhörighet till skolan. De kände sig mer ensamma och isolera-
de i skolan än elever i andra delar av världen (OECD 2004). Dessa 
slutsatser antyder att Japan inte bara är relevant för att studera 
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mobbning i Asien utan även att de verkligen är en ”förelöpare” i 
den oroande trenden av växande alienering bland skolelever.

Vilka utmaningar har japanska skolor avseende mobb-
ning? För det första har vi förekomsten av mobbning. Resultaten 
från PISA 2015, som är de mest pålitliga och storskaliga jämförel-
sedata vi har tillgängliga, visar att Japan ligger bland de högsta av 
de 56 länderna i undersökningen (OECD 2017). Omkring en av tio 
(9 %) av de japanska respondenterna angav att de ofta blev slagna 
eller knuffade av andra elever, minst några gånger per månad. 
Omkring en av fem (22 %) angav att de var frekvent utsatta. Detta 
är de tredje högsta siffrorna, efter Hong Kong och Bulgarien.

För det andra visar figur 1 det totala antalet självmord bland 
minderåriga utifrån datum, från 1972 till 2013. Det totala anta-
let är över 18 000, eller omkring 440 unga liv per år. Som man 
kan se finns det två toppar. Den högsta infaller runt 1 september, 
den andra tidigt i april. 1 september är det datum som termin två 
börjar efter sommarledigheten, och tidigt i april börjar skolår-
et. Inom endast tre dagar från början av termin två har 317 unga 

Figur 1

Totala antalet självmord (av minderåriga) efter datum 1972– 2013

Källa: Japanska socialdepartementet (2015:83)
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människor tagit sina liv. Toppen i september och inte i april anty-
der att många av dessa självmord relaterar till mobbning. I början 
av skolåret (i april) har relationerna mellan elever ännu inte hun-
nit etableras. I slutet av termin 1 har dock relationerna mer eller 
mindre bestämts och eleverna vet att de inte kan undkomma det.

De fruktar att återvända till skolan efter sommarledigheten. 
Även om inte alla självmord orsakas eller utlöses av mobbning 
har det rapporterats att mobbning i japanska skolor är som in-
tensivast i september (Otsu 2016), vilket antyder att mobbning är 
en av de huvudsakliga orsakerna bakom självmordstoppen i sep-
tember. Denna statistik antyder att: 1) mobbning är ett allvarligt 
problem i Japan, med drastiska konsekvenser; och 2) det finns 
en nära förbindelse mellan mobbning och utbildningssystemet.

Vad kännetecknar mobbning i Japan? Till att börja med 
sker mobbningen oftast i klassrummen. I en undersökning som 
utfördes av Otsu stad angav 60 till 65 % av de drabbade eleverna 
att de mobbades i sitt klassrum (Otsu 2016:27). Även om detta är 
annorlunda än i väst, där största delen av mobbningen äger rum 
på skolgården, speglar det helt enkelt det faktum att eleverna i 
Japan tillbringar större delen av sin tid i klassrummet istället för 
på skolgården. Den andra aspekten som kännetecknar mobbning 
i Japan är att runt hälften av mobbningen sker inom en sluten 
grupp av nära vänner till den drabbade, och detta har upprepa-
de gånger bekräftats av forskningen (t.ex. Kanetsuna et al 2006). 
Den tredje aspekten rör mobbningsrollerna, vem som mobbar 
och vem som mobbas, som ofta inte är fasta utan roterar inom 
grupper av vänner såsom illustreras i figur 2.

I grundskolan kan dessa roller växla under en period på sex 
månader eller mindre, men rollerna kan sedan befästas under 
längre perioder allt eftersom eleverna blir äldre (Taki 2007). Detta 
”växlande av roller” som observerats i Japan motsäger argumen-
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tet att en mobbare är någon som har särskilt aggressiva person-
lighetsdrag, svårigheter med moralfrågor eller familjeproblem. 
Det faktum att rollerna ofta växlar antyder att de inblandade 
eleverna, både mobbare och mobbade, tenderar att vara ”vanli-
ga, oproblematiska” elever. Den här formen av mobbning kan inte 
förklaras med utgångspunkt i första paradigmet (se kritiken från 
Schott & Søndergaard 2014) där mobbningen förklaras i termer 
av enskilda personlighetsdrag. För att förklara mobbningens ro-
tation måste vi betrakta strukturella och institutionella faktorer, 
dvs. ”skolfaktorer” med hjälp av ”paradigm två”.

För att återspegla den form av mobbning som observerats 
brett i Japan har jag utvecklat en begreppsmodell som särskiljer 
mellan mobbning av Typ I & Typ II (se figur 3) (Yoneyama 2015). 
Typ I är den typ av mobbning som utförs av ”problemelever”, som 
mobbar andra som befinner sig utanför deras vänkrets. Gär-
ningspersonen är densamma, och orsaken till mobbningen kan 
sakna samband med skolan. Lösningar behöver sökas hos indi-

Figur 2

Växling av roller i mobbning
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viden. Typ II-mobbning, å andra sidan, involverar huvudsakligen 
”välartade” elever som uppvisar få tecken på problematiskt bete-
ende. De tenderar att ägna sig åt kollektiv mobbning, och det sker 
en omfattande ”växling” av roller. Typ II-mobbning sker inom en 
vänkrets. Utbredningen av denna typ av mobbning antyder att 
det finns strukturella faktorer bakom, och att lösningen därför 
bör sökas inom skolans institutionella aspekter. Typ I passar in 
med ”paradigm ett” inom forskningen om mobbning, och Typ II 
passar in med ”paradigm två”. Typ II-mobbning är särskilt rele-
vant för nätmobbning.

3. Relevanta skolfaktorer för att  
förklara mobbning 
Vilka är de relevanta skolfaktorerna för att förklara mobbning i 
enlighet med det japanska exemplet? Den första är att grupper 

Figur 3

Typ I- och Typ II-mobbning (Begreppsmodell)

Källa: Yoneyama (2015):126
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används som grund för att utöva kontroll samt för att fram-
tvinga konformitet. Detta sker på både formella och informella 
nivåer. Formellt tilldelas eleverna ett hemrum för hela skolåret, 
med ett fast rum och en fast grupp. Lärarna kommer till hemrum-
met för att hålla sina lektioner. Eleverna tillbringar nästan hela 
dagen (utom under gymnastik- och musiklektioner, etc.) i detta 
bestämda fysiska och sociala utrymme, i en sluten grupp, oför-
mögna att ta sig därifrån. I varje hemrum är eleverna ofta indelade 
i mindre grupper (han) som utgör grunden för nästan alla aktivi-
teter: lärande, diskussioner, matraster, städning, etc. I högstadiet 
kan dessa smågrupper vara mindre vanliga, men varje hemrum 
utgör ett mikrokosmos av nära vänkretsar som fungerar precis 
som han. Att lämna en vänkrets är farligt, eftersom man utsätts 
för en större risk för att bli utfryst och mobbad av hela klassen. 
Detta förklarar varför mobbning sker inom de små vänkretsarna, 
ofta på ett sätt som förstärker konformiteten inom gruppen.

Den andra faktorn är skolregler som definierar vad som är 
”normalt”, vilket i sin tur fungerar exkluderande. Ett slående ex-
empel är regeln att ”elever inte får permanenta eller färga håret”, 
dvs. elevernas hår ska vara svart och rakt. Denna regel blev all-
mänt känd när en elev i Osaka 2017 stämde de lokala myndighe-
terna för att de upprepade gånger hade tvingat henne att färga sitt 
naturligt bruna hår svart. Detta var inte en enstaka händelse och 
det stod snart tydligt att syftet med regeln inte var att förhindra 
att eleverna färgade håret så mycket som att framtvinga konfor-
mitet. Grunden för anpassningen är den officiellt konstruerade 
”normen” att elevers hår måste vara svart. Idag kräver omkring 
60 % av gymnasieskolorna i Tokyo ett intyg om ”naturlig hårfärg” 
från eleverna vid antagning (Doi & Minetoshi 2017). Genom att ge-
nomdriva sådana strikta regler skapar lärarna exkludering, som 
driver skolan bort från en inkluderande utbildning som främjar 
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mångfald. Detta, i sin tur, leder till mobbning av elever som speg-
lar eller kopierar lärarna, till och med i sitt motstånd mot skolan. 
Skolregler, samt de ord som lärarna använder när de discipline-
rar elever, tas över av elever som en mekanism för exkludering 
– vilket utgör mobbning (Yoneyama 1999:166-170). 

Den tredje faktorn, som relaterar till den andra, är det negativa 
sätt på vilket makt används i disciplinsyfte – en negativ kombi-
nation av disciplin och makt. Ett exempel från senare år som 
blivit mycket omskrivet handlade om en 17-åring som tog sitt liv 
på grund av mobbning år 2016. En utredning av en oberoende 
panel drog 2019 slutsatsen att självmordet orsakades av lärares 
mobbning, som sedan kopierades av elever (Mainichi Newspa-
per, 2019). Denna dom är betydelsefull i och med att man använ-
de ordet ”mobbning” om lärare för första gången i den officiella 
diskursen. Lagen om att förhindra mobbning från 2013 begrän-
sar användningen av ordet ”mobbning” till att endast gälla elever 
(Tokyo Newspaper 2019). Lärares beteende som liknar mobb-
ning kallas istället för ”överdriven vägledning”, vilket ibland 
leder till ”död genom vägledning” (shidoshi). Det faktum att ett 
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sådant besynnerligt ord ens finns antyder att ”vägledningsrela-
terad död” (eller våld mot elever från lärare) knappast utgör ett 
undantag i Japan. Faktum är att denna ”vägledning” innefattar 
”kroppsstraff”, som egentligen är förbjudet. Utbildningsnämnden 
i Nagasaki erkände år 2019 att ”kroppsstraff” (sparkar och slag) 
från lärare och mobbning utförd av elever var faktorer bakom en 
14-årings självmordsförsök (Asahi Newspaper 2019). Korrela-
tionen mellan ett negativt ”disciplinärt klimat” och mobbning av 
elever har påpekats i olika studier i Japan (t.ex. Hata 2001) samt i 
PISA-rapporten från 2015 (OECD 2017:5).

Den fjärde faktorn är tystnadskulturen som inte bara invol-
verar elever utan också utbildningsmyndigheter: lärare, rektorer 
och utbildningsnämnder. Efter att mobbning erkändes som ett 
socialt problem i Japan i mitten av åttiotalet har nyhetsmedier re-
gelbundet visat upp bilder på myndighetspersoner som radat upp 
sig för att be allmänheten om ursäkt (Yoneyama 2008). De ber om 
ursäkt för att de underlåtit att ta itu med mobbning, eller vidtagit 
otillräckliga åtgärder, förnekat skolans ansvar eller medvetet för-
tigit viktig information. Faktum är att tystnadskulturen omfattar 
mobbning på många nivåer, inklusive elever, lärare och skolmyn-
digheter, samt lokala utbildningsnämnder, vilket leder till att elev-
er isoleras, nästan som om deras själva existens ”osynliggörs”.

Varför har vi sett så få framsteg i arbetet med att rasera denna 
mur av tystnad? En anledning kan vara att de som verkar i syste-
met kan förblindas av en verklighet som de tar för given. Det har 
till exempel påpekats av mer medkännande lärare att deras auk-
toritära kollegor är sämre på att upptäcka mobbning. En annan 
anledning är att lärare helt enkelt är för upptagna för att hinna ta 
itu med mobbning. Det finns också ett problem med prestations-
mått (KPI). Lärare och skolmyndigheter belönas om de inte har 
problematiska incidenter i hemrummen, skolan eller distriktet, 
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vilket innebär att det finns strukturella incitament att inte upp-
täcka mobbning, och att inte rapportera incidenter.

Den fjärde faktorn, tystnadskulturen, måste dock särskiljas 
från de övriga tre skolfaktorerna. Grupper, skolregler och disci-
plin utgör kärnan för skolor som sociala institutioner, de är inte 
nödvändigtvis ”dåliga” saker. Åldersindelning av elever i olika 
grupper skapar en grundläggande struktur för moderna, kon-
ventionella skolor, och användningen av smågrupper är värde-
full för lärande och undervisning. Undervisning och aktiviteter i 
smågrupper förstärker ofta känslan av tillhörighet bland elever-
na. På samma sätt är rimliga regler och god disciplin av stor vikt. 

Dessa aspekter av skolan som social institution kan dock även 
främja mobbning. Grupper kan fungera som en fysisk enhet för 
social kontroll i syfte att genomdriva meningslösa regler och 
disciplin; skolregler definierar inte bara en normativ ordning i 
skolan, utan förstärker även konformiteten och exkluderar dem 
som inte passar in. Även om det är viktigt för lärandet att bibe-
hålla en positiv anda av disciplin kan detta också tillhandahålla 
mekanismer för att rättfärdiga maktmissbruk i den hierarkiska 
sociala strukturen. Exempel från Japan antyder att grupper, skol-
regler och disciplin kan fungera som en dold läroplan som främjar 
mobbning; mobbning kan vara något som eleverna lär sig av den-
na dolda läroplan, dvs. en oönskad över-anpassning till skolan 
som en social plats med viss maktordning (Yoneyama 1999:169).

Som kontrast är tystnadskulturen, som den fjärde faktorn för 
att förklara mobbning i Japan, inte en integrerad del av skolan 
som social institution och dess påverkan är negativ. Tystnads-
kulturen antyder att lärare och skolmyndigheter är oförmögna 
att motverka mobbning. Att rasera denna mur av tystnad är av 
yttersta vikt för att försvaga effekten av de övriga tre faktorerna 
som är mer grundläggande för skolor.
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4. Frågan om tystnaden
Det är av yttersta vikt att förstå hur tystnadskulturen påverkar 
en klass och här följer ett exempel, ett ganska gammalt, från 1986 
i Japan. Precis som i andra länder erkändes mobbning som ett 
stort socialt problem i mitten av åttiotalet, i synnerhet efter att 
en 13-årig elev tog sitt liv och lämnade efter sig en lapp där han 
skrev att det sätt som han mobbades på var som att ”leva i hel-
vetet”. Några månader tidigare hade hans klasskamrater hållit 
en ”skenbegravning” och skrivit ett avskedskort som de flesta av 
hans klasskamrater samt vissa lärare hade signerat (Yoneyama 
1999:157-158). Efter självmordet predikade en av lärarna som 
hade signerat kortet om vikten av att ta itu med mobbning. Sedan 
noterade han att en elev hade tagit med sig något förbjudet till 
skolan och tog det i beslag. Eleven blev upprörd och började i 
frustration slå på pojken framför sig.

Mobbaren slog den drabbade 50 till 60 gånger samman-
lagt, medan han sa ”Vad läraren säger låter verkligen 
coolt, men vi får se om han menar det. Om han varnar mig 
så ska jag sluta mobba dig...” Mobbaren och den mobbade 
satt på andra respektive tredje raden, dvs. ganska nära 
läraren, och den mobbade eleven bad upprepade gånger 
läraren om hjälp, ”Sensei [magistern], hjälp mig!”…. Lära-
ren låtsades dock som om han inte märkte något och fort-
satte skriva på svarta tavlan. … En av de andra eleverna 
påpekade, ”Sensei, det är ijime [mobbning]. Snälla, stoppa 
det!”, men läraren gjorde ingenting. En annan elev sa till 
den mobbade, ”Du har övergivits av läraren också”… Ef-
ter att ha stått ut med attacken under nästan 20 minuter 
ställde sig den mobbade till sist upp och slog i desperation 
tillbaka, då han insåg att ingen, inte ens läraren, skulle in-
gripa. Ett slagsmål bröt ut mellan de två eleverna. Först då 
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ingrep läraren. Men istället för att säga åt mobbaren sade 
han till den mobbade att sluta. Rasande sprang den mob-
bade eleven ut från klassrummet med orden ”Läraren är 
för orättvis. Jag ska döda [mobbaren] och ta livet av mig. 
Jag ska fixa en kniv”. Läraren uppmärksammade detta och 
jagade efter honom hela vägen till grannskapets järnaffär, 
där de grälade med varandra. Incidenten avslöjades efter-
som deras gräl uppmärksammades av en polis. Mobbaren 
sa senare att ”Våldet eskalerade eftersom jag blev argare 
och argare på läraren som struntade i min mobbning” (Yo-
neyama 1999:177–178).

Denna episod illustrerar hur lärarens åtgärd (att beslagta elev-
ens personliga egendom inför klassen) utlöste mobbningen, samt 
hans passivitet (att inte stoppa mobbningen) var nyckelfaktorer 
bakom mobbningen genom tystnadskulturen, vilket även led-
de till att mobbningen eskalerade. Han uppvisade dessutom en 
skrämmande ”moralisk” praxis genom att strunta i mobbningen, 
omedelbart efter att han predikat mot mobbning, inte ens efter 
upprepade rop på hjälp från den mobbade, och påtryckningar 
från andra elever om att ingripa. När den mobbade slog tillbaka 
tog han dessutom mobbarens sida genom att säga till den mobba-
de att sluta. Tystnaden bröts endast när det hela noterades av en 
tredje part utanför skolan, polisen.

Om detta exempel i Japan låter extremt kan vi jämföra med 
följande: fältanteckningar från en lektion i Finland år 2014 (Juva 
et al 2018) nästan trettio år senare. Det finns uppenbarligen stora 
skillnader mellan de två händelserna, inte minst i tid. Japan i mit-
ten av åttiotalet kan sägas ha haft ett utbildningssystem som var 
mycket öppet för mobbning, med många auktoritära och odemo-
kratiska utbildningsmodeller, medan det i Finland idag, trettio år 
senare, finns en stark medvetenhet om mobbning och ett mycket 
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”demokratiskt” skolsystem. Ändå, trots de stora kontrasterna, 
finns det anmärkningsvärda likheter mellan de två händelserna. 

Juva et al (2018) beskriver hur lärare ”aktivt ignorerade” en 
manlig elev (”Sasu”) som ansågs vara ”onormal” och som mob-
bades av andra elever, genom att behandla honom som om han 
var osynlig. 

Under hela lektionen kastas små papperstussar mot Sasu. 
Vissa av dem fastnar i hans hår. Meri och Natalia som sit-
ter bakom honom säger ingenting, även om några av pap-
perstussarna träffar även dem och de tydligt kan se att det 
fastnat papperstussar i Sasus hår. Det är huvudsakligen 
Kadar, Heikki och Basil som kastar papperstussarna; i 
början kastade de på varandra också, men mest på Sasu. 
Läraren, Tauno, ser att de håller på med något. (De gör det 
så öppet att det är omöjligt att ignorera, och Sasus hår är 
fullt av papperstussar.) En av eleverna, Meri, sitter bak-
om Sasu, och pojkarna som kastar papperstussarna sitter 
bakom henne. Läraren kommenterar då Meris breda axlar 
och hur han inte kan se en av pojkarna bakom henne. Kom-
mentaren får henne att besvärat stirra ned i bänken. Elev-
erna som kastar papperstussarna ser att jag tittar på dem 
och de börjar stirra på mig för att se hur jag reagerar. Till 
sist tittar de flesta av eleverna på mig. Situationen går över 
då jag fortsätter fästa blicken på dem. När lektionen är slut 
och de andra eleverna lämnar klassrummet, stannar Nia, 
Satu, Aaya och Sasu kvar. Nia, Satu och Aaya förklarar 
för läraren hur några elever kastade papperstussar i Sa-
sus hår och namnger dessa elever. (fältarbetaren: Läraren 
verkar besvärad, han sneglar upprepade gånger mot mig. 
Jag beslutar mig för att gå därifrån, men från dörren hör 
jag läraren lova att undersöka saken) (Juva et al 2018:7). 



60 – Shoko Yoneyama

Även i den finska klassen ignorerade alltså läraren aktivt mobb-
ningen och spelade sålunda en viktig roll i att mobbningen fort-
satte och att tystnadskulturen bibehölls. Samtliga i klassen var 
medvetna om att mobbningen pågick men det faktum att läraren 
”aktivt ignorerade” den legitimerade det hela. Juva beskriver hur 
eleverna sökte sig till henne som en annan vuxen i rummet som 
kunde ha förändrat det ”moraliska regelverket” och maktdyna-
miken i klassen. Det var endast efter att en liten grupp elever, efter 
lektionen, direkt kontaktade läraren, i närvaro av den forskare 
som uppenbarligen hörde samtalet, som han erkände att en in-
cident hade inträffat och sade att han skulle undersöka det hela. 

I båda exemplen främjade läraren mobbningen, trots att det 
inte verkade alltför svårt att tillrättavisa mobbaren. I båda fallen 
satte istället läraren ”den moraliska ribban” att tolerera mobbning 
trots tryck från elever att stoppa mobbningen, att ta mobbarens 
sida och därigenom riskera den positiva disciplinen i klassen. 
Lärarnas passivitet upprätthöll inte bara tystnadskulturen kring 
mobbning utan legitimerade den, med långsiktiga konsekvenser 
för moral, kultur och beteende. Dessa parallella beskrivningar 
av försumliga lärare i två kontrasterande miljöer, Japan och Fin-
land, över ett tidsintervall på 30 år antyder att mobbning verkli-
gen är en fråga om moral, inte bara för elever utan även för lärare. 
För lärarna var det dessutom inte bara en fråga om moral, de var 
försumliga och bröt mot uppförandekoden. Och som visades i 
det japanska exemplet uppfattas en lärares aktiva försumlighet 
av eleverna som att vara orättvis.

I denna kontext är resultaten från PISA 2015, som för första 
gången särskilt fokuserade på mobbning, synnerligen relevanta. 
Rapportens slutsats är: ”För att motverka mobbning, förbättra 
skolklimatet”. Man skriver:
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"Skolor med låg förekomst av fysiskt våld och relationsvåld 
tenderar att ha en större andel elever som känner till skol-
reglerna, anser att dessa är rättvisa, och har goda relatio-
ner med sina lärare… Elever som går på skolor där uppfatt-
ningen att lärarna är orättvisa är vanligt förekommande… 
löper 12 procent högre risk att drabbas av återkommande 
mobbning jämfört med elever i skolor där denna uppfatt-
ning inte är lika förekommande… Lärare kan bidra till att 
begränsa mobbning genom att tydligt kommunicera till 
eleverna att de inte tolererar någon form av respektlöst 
beteende, och genom att föregå med gott exempel i klass-
rummet (OECD 2017:5, min kursivering)." 

Rapporten säger inte att pedagogerna bör fokusera på, eller ta 
itu med ”problemelever” eller ”problemfamiljer” för att minska 
mobbning. Istället efterlyser man förändringar i skolklimatet så 
att eleverna kan respektera lärarna som förebilder i klassrummet. 

UNESCO:s rapport från 2017, School Violence and Bullying: 
Global Status Report, förmedlar samma budskap. Den anger 
”ledarskap” och ”skolmiljö” som de viktigaste ”svaren” på våld 
och mobbning i skolan. Ledarskap innefattar ”utveckling och 
efterlevnad av nationella lagar och riktlinjer som skyddar barn 
och unga mot våld och mobbning i skolan” (sid. 32). I ”Skolmil-
jö” anges: 1) ”skolans ledande organ och ledningsstruktur lyder 
under aktsamhetsplikt” och 2) ”uppförandekoder för lärare ska 
uttryckligen hänvisa till våld och övergrepp, samt tillse att på-
följder är tydligt fastställda och förenliga med rättsliga ramar för 
barns rättigheter och skydd” (sid. 37). Faktum är att mobbning 
är en oerhört politisk fråga och även i det avseendet hjälper det 
japanska perspektivet oss att förstå dess politiska natur.
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5. Skolmobbningens politik
En lag mot mobbning antogs i Japan år 2013 efter en trettonår-
ig pojkes självmord i Otsu, i prefekturen Gifu. Bland flera fall av 
självmord orsakade av mobbning i Japan fick detta fall ovanligt 
mycket uppmärksamhet i media eftersom skolan inte bara under-
lät att vidta vederbörliga åtgärder, trots att de kände till mobb-
ningen, utan dessutom medvetet hemlighöll viktig information 
efteråt, vilket ledde till att polisen genomförde en razzia mot sko-
lan och stadens utbildningsnämnd. Fallet ledde till den nya la-
gen, som föreskriver att skolor måste rapportera ”allvarliga fall” 
av mobbning till både kommunen och utbildningsdepartementet. 

Den planerade översynen av denna lag år 2019 tydliggjorde 
med all kraft de politiska aspekterna kring mobbning i skolan. 
Inför översynen av lagen höll en kommitté, bestående av samtliga 
partier i parlamentet, utfrågningar med föräldrar som hade för-
lorat ett barn i självmord orsakat av mobbning, och presenterade 
ändringsförslag i syfte att förbättra lagen. De presenterade fem 
rekommendationer som innefattade lärarutbildning, disciplinåt-
gärder mot lärare som inte fullgör sina plikter och tillsättandet 
av en oberoende utredningsgrupp utifrån principen om intres-
sekonflikt. Översynen blev kontroversiell eftersom kommitténs 
ordförande, en före detta utbildningsminister, förkastade samtli-
ga ändringsförslag genom att hävda att ”detta kommer att öka lä-
rarnas arbetsbörda” och att ”lärare kommer att uppleva det som 
alltför skrämmande” (Tokyo Newspaper 13.04.2019). Över 40 par 
föräldrar som förlorat barn på grund av självmord orsakade av 
mobbning motsatte sig förkastandet av förslaget genom att över-
lämna sina yttranden till den före detta ministern. I slutet av 2019 
har överläggningarna kring översynen stått stilla i månader.

Hur japanska skolor skiljer sig från skolor i andra samhällen 
är irrelevant i sammanhanget, men det finns en global trend som 
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syftar till att förbättra det juridiska ramverket kring mobbning. I 
delstaten Western Australia, till exempel, åtalades två lärare för 
brott år 2019 för underlåtenhet att rapportera mobbning som in-
volverade sexuella övergrepp mot barn, vilket var första gången 
pedagoger åtalats för detta i delstaten. En delstatslag, som antogs 
år 2009, ”kräver att lärare, poliser, sjuksköterskor och läkare 
rapporterar alla misstänkta fall av sexuella övergrepp mot barn” 
(Clarke 2019). Fallet är från 2017 och ”antalet obligatoriska rap-
porter från lärare till ”Department of Communities” steg kraftigt 
till 1 323 under 2017–2018, en nästan 60-procentig ökning, från 
840 tre år tidigare” (Clarke 2019). Detta antyder att över hälften 
av de sexuella övergreppen mot barn som lärare känt till kanske 
aldrig hade rapporterats, om dessa två lärare inte hade åtalats.

Kontroversen kring översynen av lagen mot mobbning i Japan 
och fallet med de två lärarna i Australien som åtalades för brott 
för sin försumlighet, antyder att problemet med mobbning har 
vidgats och man har belyst frågor som rör barns rättigheter i sko-
lan på ett sätt som aldrig tidigare skett. Detta är ingen enkel pro-
cess. För ihållande ”lågintensiv” mobbning såsom nätmobbning, 
som är mindre synlig för lärarna, är frågorna om försumlighet 
och skolans ansvar ännu mer komplexa, och politiken kommer 
att bli än mer relevant.

Som vi diskuterade tidigare anger det andra paradigmet inom 
mobbningsforskningen att för Typ II-mobbning, där ”lyckade elev-
er” turas om att vara involverade, måste lösningen sökas i skolans 
sociala ekologi eller i ”skolfaktorer”, eftersom grupper, skolregler 
och disciplin används för att förstärka konformism snarare än 
mångfald, stimulera exkludering snarare än inkludering, och där-
igenom främja mobbning. Detta betyder att alla försök att mins-
ka mobbning i skolan, antingen genom riktlinjer mot mobbning, 
anti-mobbningsprogram, eller pedagogik och läroplaner, behöver 
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planeras och genomföras samtidigt som lärare, skolmyndigheter 
och administratörer kritiskt granskar dessa aspekter på skolan. 
Eventuella försök att minska mobbning ska inte göras isolerat, 
utan att först kritiskt utvärdera skolans konventioner: hur skolan 
organiseras och drivs, hur eleverna undervisas, hur relationen 
mellan lärare och elever definieras, hur skolreglerna fungerar, 
samt hur disciplinen upprätthålls och tillämpas. Närvaron av Typ 
II-mobbning tyder på att mobbning inte bara är ett problem för 
elever och deras familjer, utan ett ”skolproblem” som kräver ett 
bredare angreppssätt som innefattar en ansats som omfattar hela 
utbildningstiden (’whole-education’ approach).

Skolor har två oförenliga sociologiska funktioner förutom 
själva utbildningen. En är att reproducera en befintlig maktstruk-
tur. Den andra är att ta initiativ till social förändring för att ska-
pa ett bättre samhälle. Mobbning är ett samtida socialt problem 
som uppstod ur vår förhöjda känslighet mot orättvisor och orätt-
färdighet. Efter trettio år av gemensamt arbete ser vägen framåt 
ljusare ut än tidigare. Även om metoder och tonvikt kan skilja sig 
åt finns det en allmän uppfattning om att antimobbningsarbete 
bör handla om nyckelord som: aktsamhetsplikt, uppförandekod, 
eliminering av försumlighet och intressekonflikter på olika nivå-
er i organisationen, för att göra utbildningen mer inkluderande, 
mångfaldsinriktad och berikande. I länder som Finland, Japan, 
Storbritannien och Irland utvecklades mobbningsforskningen 
som en reaktion på ett antal självmord bland unga till följd av 
mobbning. Alltför många liv har sedan dess gått förlorade eller 
skadats, och likväl kvarstår problemet. Att förändra skolorna är 
den hemläxa vi har fått av våra barn och unga, så att vi kan ge dem 
en bättre framtid.
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Kapitelpresentation
Linda Bonaventura & Frida Warg, sakkunniga på Friends

Den mest använda definitionen av begreppet mobbning, som for-
mulerades av forskaren och psykologen Dan Olweus, innebär att 
mobbning är upprepade handlingar med intention att skada, som 
pågår över tid, och där det finns en maktobalans mellan parterna. 
Denna definition har debatterats och nyanserats av både forska-
re och praktiker genom åren. Bland annat utesluter definitionen 
enstaka allvarliga händelser, och även långvarig utsatthet där det 
inte finns ett tydligt uppsåt. En del av kritiken berör med andra 
ord faktorer som inte ryms inom den traditionella mobbningsde-
finitionen, och som därmed riskerar att förbise alla elevers rätt 
till en trygg skola.

Elizabethe Payne och Melissa J. Smith problematiserar i det 
här kapitlet den traditionella förståelsen av mobbning ur ett per-
spektiv kopplat särskilt till genus, sexualitet och könsidentitet. De 
menar helt enkelt att den dominerande tolkningen av mobbning 
misslyckas att erkänna det heteronormativa sociala maktsystem 
som understödjer mobbning mot HBTQ-elever (ett paraplybe-
grepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer 
med queera uttryck och identiteter). 

I samhället tas det generellt för givet att kärleksrelationer, sex, 
äktenskap och föräldraskap är förbehållet man och kvinna, med 
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andra ord att heterosexualitet ses som norm för människors sex-
ualitet – detta brukar kallas heteronormen. Att vara heteronor-
mativ är inte samma sak som att vara homofob (att ha en negativ 
uppfattning om homo- och bisexualitet, eller att bete sig kränkan-
de till exempel genom att skämta om homo- och bisexualitet på 
ett nedvärderande sätt) men normer som vi inte alltid är medvet-
na om kan ändå verka exkluderande och kränkande. Transfobi 
handlar om att tycka att det är fel att vara transperson, men även 
att ge uttryck för att det är fel eller konstigt att se ut på ett annat 
sätt än som en tjej eller kille ”borde” se ut, eller att det bara finns 
två kön (tjejer och killar) och att ingen kan känna sig som ”varken 
eller”, ”mellan” eller ”både och”. Transperson är ett samlingsbe-
grepp som sammanfattar många olika identiteter.

Friends erfarenhet är – vilket också lyfts i detta kapitel – att när 
homofobi, heteronormativitet och transfobi tar sig uttryck i skolan 
poängterar lärare ofta att dessa fenomen på olika sätt är inlärda 
utanför skolan: i hemmet, på sociala medier, i kompiskretsen eller 
via media. Sällan erkänns möjligheten att själva skolkulturen ock-
så skulle vara en del av att återge och förstärka samma förtryck. 
Kapitelförfattarna lyfter att interventioner för att förebygga och 
förhindra mobbning ofta är utformade för att korrigera dysfunk-
tionella beteenden som eleverna antas ha tillskansat sig utanför 
skolan, men att metoderna troligtvis inte kommer att redogöra för 
hur förtryck och maktordningar formar sociala hierarkier och hur 
identitetsskillnader – som genus och sexualitet – är relevanta för 
elevernas positioner i en social hierarki samt deras upplevelser 
av mobbning och andra typer av våld. Detta är en anledning att 
problematisera mobbningsbegreppet, då olika former av utsatthet 
kräver olika frågeställningar. För att frågan om mobbning inte 
ska bli för snäv och därmed missa elever som upplever våld och 
kränkningar kopplade till HBTQ-frågor krävs en strukturell blick.
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Mobbningsbegreppet synliggör att det finns någon form av sys-
tematik eller mönster i de kränkningar som en elev utsätts för, 
vilket ibland är nödvändigt. Det kan handla om att synliggöra en 
långvarig utsatthet, eller att peka på en doseffekt (hur någon på-
verkas av exempelvis mängden kränkningar). Den svenska skol-
lagen använder begreppet kränkande behandling och nämner 
överhuvudtaget inte mobbning, bland annat för att skolan ska 
agera direkt när en elev upplever sig kränkt och inte vänta tills 
något kan kategoriseras som mobbning. Genom att titta på varje 
enskild kränkning är det också lättare att rikta insatserna mot de 
faktiska orsakerna. Genom en sådan analys kan olika strukturer 
synliggöras. Det är vanligt att olika maktstrukturer samspelar 
med varandra. Det brukar kallas ”intersektionalitet” och innebär 
att en persons utsatthet ibland inte kan förklaras genom bara en 
maktordning, utan att flera samverkar. Ordet intersektionalitet 
kommer från engelskans ”intersection” (korsning på svenska) 
och symboliserar skärningspunkten mellan olika maktordning-
ar. Det innebär att om en skola vill göra insatser för att till exem-
pel främja jämställdhet, så behöver ofta flera aspekter beaktas 
eftersom exempelvis gruppen som identifierar sig som tjejer inte 
är enhetlig. Inom gruppen tjejer varierar faktorer som ålder, klass 
eller hudfärg. Detta påverkar hur den upplevda utsattheten ser ut, 
och kan förstärka förtryck och diskriminering.

I kapitlet ges begreppen skolklimat och skolkultur fördjupad 
betydelse som ett verktyg för att upptäcka skillnaden mellan en-
skilda händelser som definieras av skolklimat, och en djupare 
förståelse för maktrelationer som definieras av skolkultur. Både 
människors beteende och enskilda händelser behöver ses i ett 
sammanhang, och i ljuset av vilka strukturer de representerar. 
Det går till exempel att bete sig homofobiskt eller sexistiskt utan 
att egentligen ha menat något illa, eller ha förstått att det var just 
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homofobiskt eller sexistiskt. I Friends kontakt med skolor lyfts 
ofta frågan från skolpersonal om problem med ett nedsättande 
språkbruk. Språkbruk kan ses som ytan av ett normsystem som 
är betydligt djupare. I kapitlet lyfter författarna forskning där lä-
rare i intervjuer pekar på att lärare i allmänhet borde vara akti-
va genom att konsekvent ingripa när de observerar homofobiskt 
språk i skolan, eftersom detta gör att eleverna lär sig att verbala 
uttryck för förtryck – även om det är oavsiktligt – kan orsaka 
en skolkamrat med HBTQ-identitet skada. Att ha stöttande lärare 
som agerar är en faktor som har visat sig vara en viktig förut-
sättning för ett mindre fientligt skolklimat och ökad självkänsla 
för HBTQ-elever. För att främja inkludering behöver all skolper-
sonal få uttryckliga direktiv från skolledning att ingripande vid 
mobbning och trakasserier av HBTQ-elever är både förväntat 
och kommer att stödjas. 

Men att bara reagera på språkbruk tar inte upp problemet 
med minskat socialt kapital för dem som inte överensstämmer 
med normativa förväntningar på genus och sexualitet, därför 
behövs interventioner som fokuserar på att förändra kulturella 
normer argumenterar Payne och Smith. Något vi på Friends ser 
som grundläggande för att stötta skolor i förändringsprocesser 
kopplat till normer och skolkultur är en genuin analys av de kart-
läggningsenkäter som elever svarar på. Deras fritextsvar rymmer 
ofta en nyanserad bild av de underliggande problemen bakom 
skolans jargonger eller de mest otrygga platserna. Det visar hur 
viktigt det är att utgå från elevernas egna erfarenheter, uppfatt-
ningar och förståelse av sin livsvärld. Eleverna måste vara sub-
jekt och utgångspunkten behöver vara deras egna röster och tan-
kar för att vi ska förstå ett problem, dess orsaker och lösningar. 

Med en förståelse för underliggande strukturer kommer en 
skola att kunna komma närmare det kapitelförfattarna benäm-
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ner som ”roten till problemet” istället för att fokusera på att hit-
ta problemet i enskilda händelser och hos enskilda elever. Den 
felsökande synen kan leda till att eleverna övertar den synen på 
sig själva och varandra och jämför sig med vad som uppfattas 
som normalt. Risken är att eleverna då ägnar sig åt att uppmärk-
samma brister hos varandra, snarare än att upptäcka olika sätt 
att vara och göra. I en miljö där det finns få sätt att vara ”rätt” på 
uppstår lätt behovet att hitta någon som är mer ”fel” än en själv, 
vilket alldeles säkert leder till kränkningar av olika slag. Anting-
en kategoriserar vi vissa elever som ”annorlunda” och försöker 
få andra att tolerera dem – vilket inte förändrar maktordningen 
– eller så tittar vi på vilka normer det är som kategoriserar dem 
som annorlunda, och jobbar för att bryta den inställningen. Varje 
elev är en tillgång, och behöver få veta det – både om sig själv och 
om andra.
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Våld mot HBTQ-elever:  
bestraffnig och marginalisering  
av olikheter

Elizabethe Payne och Melissa J. Smith

På senare år har mobbning som socialt fenomen blivit en del av 
det allmänna medvetandet som ett problem som kräver omedel-
bar uppmärksamhet. Det finns gott om böcker om mobbning av 
HBTQ-personer (homosexuella, bisexuella, transpersoner och 
personer med queera uttryck och identiteter) och lagstiftning 
mot mobbning har införts runt om i USA. Det amerikanska ut-
bildningsdepartementet har stått värd för ett antal toppmöten 
om mobbning, vilket gett ytterligare trovärdighet till att förstå 
problemet med mobbning i skolan, inklusive erfarenheter från 
HBTQ-elever. Dessa samtal utmärks generellt av att de fokuserar 
på HBTQ-personer som ”offer”; korrelationen mellan utsatthet 
och negativa psykologiska, sociala och utbildningsrelaterade ef-
fekter; och skolornas ansvar att skydda sårbara elever från andra 
elever med aggressivt och antisocialt beteende.

Dessa offentliga samtal om trakasserier på skolor och margi-
nalisering av HBTQ-ungdomar reducerar komplexiteten i aggres-
sioner mellan elever till ett ”antisocialt beteende där en elev utövar 
makt över [ett offer] (Walton, 2011, 131) och skapar en föreställning 
om ”problemet med kränkningar som individ- eller familjepatolo-
gi” hos en enskild aggressiv elev (Bansel et al. 2009, 59). Denna de-
finition av ”problemet” reproducerar diskurser om mobbning, som 
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”nu har blivit så accepterade … på skolor att de uppnått hegemo-
nisk status” (Ringrose and Renod 2010, 590). Det har i praktiken 
blivit omöjligt att förstå våld i skolan och skolornas sätt att reagera 
på våldet utanför ”den binära logiken av skydd (för ”offer”) och 
fördömande (dvs. patologisering av utövaren)” (574). HBTQ-ung-
domar utmålas ständigt som offer, de som mobbar stämplas som 
”elaka ungar”, medan skolor betraktas som försumliga till följd av 
deras ineffektiva metoder för att ingripa.

Detta dominerande narrativ vilar på felaktiga premisser: Det 
utgår från att skolor är neutrala områden, där elever har samma 
möjlighet att lyckas, oavsett kön, könstillhörighet och sexuell lägg-
ning, och att hinder för att lyckas bara uppstår när vissa individers 
skadliga beteende eller attityder skapar ett ”negativt” skolklimat, 
där elevernas trygghet och tillhörighet hotas. Men, som Walton 
(2010) hävdar, ”att rama in föreställningen om mobbning på ett ge-
neriskt sätt genom att fokusera på individens beteende och rela-
tionella makt, snarare än på de specifika konstruktionerna av olik-
heter som ligger till grund för mobbningsincidenter, utgör i sig ett 
sätt att vidmakthålla en praxis som främjas inom ramarna för de 
sociala mönstren,” (142) Det är helt enkelt så att den dominerande 
förståelsen av mobbning inte erkänner de heteronormativa makt-
system som främjar mobbning mot ickebinära och HBTQ-elever. 
Öppet våld mot HBTQ-ungdomar (eller dem som uppfattas vara 
det) är bara ytan, det finns tydliga effekter av en heteronormativ 
skolkultur som hyllar idealiserade (hetero)kön och skapar sociala 
fördelar för övervakning inom gruppen av icke-normativ sexuali-
tet och könsidentitet (Payne 2007). Vi måste komma dithän att vi 
förstår problemet med mobbing av HBTQ-elever på ett helt annat 
sätt, om vi ska nå ett annat resultat med våra ansträngningar.

I det här kapitlet kommer vi ge en kort översikt av begräns-
ningarna med de dominerande diskurserna om mobbning och 
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skolklimat och illustrera hur typiska försök att ingripa mot mobb-
ning begränsar pedagogers och skolors förmåga att förstå om-
fattningen av de aggressiva uttryck som riktas mot HBTQ-elever 
och att åstadkomma förändringar. I hela kapitlet använder vi oss 
av data från QuERI:s forskningsprojekt för att illustrera hur den 
dominerande diskursen gällande mobbning tar sig uttryck i peda-
gogers och skolors sätt att ta sig an problemet med aggressioner 
som riktar sig mot HBTQ-ungdomar. Vi utmanar den förgivettag-
na konceptualisering av HBTQ-ungdomars upplevelser av våld 
och argumenterar för en bredare världsbild som omfattar kul-
turella maktsystem – särskilt när det gäller genus och sexualitet 
– som ihärdigt ger privilegier till specifika grupper samtidigt som 
det marginaliserar andra. Att skifta definitionen av ”problemet” 
på det här sättet kräver en helt annan förståelse av kränkningar 
mellan elever än det som ligger till grund för den dominerande 
diskursen. Det kräver en insikt i och ett erkännande av hur ag-
gressiva uttryck fungerar i processerna för social positionering 
och hur mönster i uttrycket av aggressivitet hos unga reflekterar 
de kulturella normerna för sexualitet och könsuttryck. Mobbning 
är ett verktyg för att bevara status quo, privilegierandet av he-
terosexualitet och efterlevnaden av tvåkönsnormen. Mobbning 
”avspeglar, återskapar och förbereder unga människor till att 
acceptera ojämlikheter som är inbäddade i större sociala struk-
turer” (Pascoe 2013, 95).

Metoder
De datautdrag som presenteras i kapitlet kommer alla från Qu-
ERI-forskning om vår kompetensutvecklingsmodell Reduction 
of Stigma in Schools ©, RSIS (Minskning av stigma i skolan). 
RSIS är ett forskningsbaserat kompetensutvecklingsprogram som 
ger pedagoger och skolor verktyg och kunskap för att skapa en 
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mer bekräftande skolmiljö för HBTQ-ungdomar. Den största 
delen av det empiriska materialet kommer från utvärderings-
workshops, semi-strukturerade intervjuer och frågeformulär 
som fyllts i av tidigare deltagare i RSIS-workshops. Komplet-
ta beskrivningar över forskningsmetoderna finns tillgängliga i 
programdesign- och utvärderingsdokument (Payne and Smith 
2010, 2011). Fastän alla pedagoger och skolledare som deltog i 
studien intervjuades för att få insikt i deras erfarenheter av att 
delta i RSIS-programmet, avsatte alla deltagare också avsevärd 
intervjutid till ”hur det ligger till” gällande HBTQ-elevers upp-
levelser och mobbning i deras respektive skolsammanhang. 

Att bryta ner mobbningsdiskursen
”Mobbningens” konstruktion
Både den allmänna diskursen och den dominerande forskningen 
om mobbning avspeglar kulturella myter om vilka ”mobbare” är, 
hur de ser ut och vilka de siktar in sig på. Bansel et al. (2009) men-
ar att ”Den förhärskande trenden inom mobbningsforskning, och 
nuvarande interventioner som uppstår till följd av denna forsk-
ning, tenderar att konceptualisera problemet med mobbning i 
termer av individuell- eller familjerelaterad patologi” (59). Forsk-
ning om mobbning syftar ofta till att identifiera faktorer som ökar 
risken för att elever ska ägna sig åt mobbningsbeteenden, och in-
terventioner som bygger på denna forskning handlar ofta om hur 
aggressivt beteende ska hanteras och hur attityder hos de elever 
som identifieras som mobbare ska ändras (se Dupper ans Mey-
er–Adams 2002; Espelage and Swearer 2010; Orpinas and Horne 
2010; Swearer et al. 2010). Detta arbete formas huvudsakligen av 
en binär uppdelning av mobbare/mobbad, där ”makt huvudsakli-
gen framställs som kapaciteten hos en individuell elev att kränka 
en annan, som av förövaren uppfattas vara svagare eller felak-
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tig på något sätt” (Walton 2010, 102). Olweus (2010) definierar 
mobbning som en specifik typ av aggressivt beteende som kän-
netecknas av avsikt, upprepning och obalans i maktförhållandet 
mellan mobbare och mobbad. Hans definition används frekvent i 
mobbningsforskningen, och ofta i enkätundersökningar (se Frey 
et al. 2009; Smith and Brain 2000; Swearer et al. 2010; Waasdorp, 
Bradshaw, and Duong 2011). Andra forskare har byggt vidare på 
Olweus definition: Elever som mobbar ses också som individer 
som uppvisar antisocialt beteende (Alsaker and Gutzwiller– Hel-
fenfinger 2010), låga nivåer av empati (Hymel et al. 2010) och/eller 
har påverkats av vuxna (t.ex. familjemedlemmar) och andra mil-
jömässiga faktorer (t.ex. våld i hemmet) som oavsiktligt bidragit 
till att främja utvecklingen av aggressivt beteende (Espelage and 
Swearer 2010; Green et al. 2011; Johnson et al. 2011; Nickerson, 
Mele, and Osborne–Oliver 2010). Dessa konceptualiseringar av 
mobbning förutsätter ett individförhållande mellan mobbare och 
mobbad samt definierar makt i termer av en enskild mobbares 
kapacitet att kränka och skrämma ett offer.

Denna binära konstruktion av mobbning bär med sig följder 
för möjliga interventioner: mobbare behöver rehabiliteras, offer 
behöver skyddas och skolor definierar problemet som att indivi-
duella elever lär sig ett aggressivt, antisocialt beteende av famil-
jen, omgivningen och kulturella influenser. Interventionsinsats-
erna inriktar sig på att korrigera dysfunktionella beteenden som 
mobbaren antas ha lärt sig utanför skolan, men det är osannolikt 
att de kan förklara hur förtryckande system skapar sociala hie-
rarkier och hur identitetsskillnader – som genus och sexualitet 
– är relevanta för elevernas position i den sociala hierarkin och 
deras utsatthet för mobbning och andra typer av våld.
När deltagare i QuERI-forskning beskriver hur HBTQ-elever ut-
sätts i deras skolor, återger de den dominerande mobbningsdis-
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kursen genom att koppla grundorsakerna till individuella elevers 
aggressivitet i skolan till kulturella krafter utanför skolan. De 
hävdar att elever lär sig ett aggressivt beteende och fördomsful-
la attityder av familjer och media, och att denna påverkan är så 
stark att skolan aldrig kommer att kunna stoppa dess effekter på 
sociala interaktioner i skolan. Utdragen nedan kommer från två 
olika skolpersonal:

Jag tror att oavsett vilka program man använder kommer 
man alltid att ha barn i skolmiljön som kommer från hem 
som är, eh, rasistiska, eh, som har fördomar mot olika ty-
per av olikheter.

Och jag tror att det är samma sak med allt det här med 
toleranta attityder och, ni vet, vad som helst, att det kom-
mer från någonstans här ute i samhället och jag tror att 
våra barn tar till sig det lätt och beroende på hur familjen 
är och hur, ni vet, hur man ser på människor i familjerna, 
ni vet, vad man pratar om och människor, ni vet, om någon 
skämtar i familjen och folk skrattar åt ett homoskämt eller 
vad som helst, eller ett rasistiskt skämt eller vad det nu är. 
Ni vet, jag tror att barnen tar till sig den attityden och se-
dan lever efter det. Och … jag anser att vår skola har vissa 
problem med det.

Båda deltagarna ovan menar att elever lär sig fördomar av sina 
familjer, vilket försätter skolan i den svåra positionen att behö-
va kämpa mot kulturella värderingar och familjevärderingar för 
att åstadkomma ökad tolerans mellan barn och unga. Ingen av 
pedagogerna ovan erkänner möjligheten att skolkulturen kan 
reproducera och förstärka samma fördomar. Genom att tolka 
mobbning mot HBTQ-elever på detta sätt begränsas möjlighe-
terna till effektiva insatser, eftersom all uppmärksamhet riktas 
mot att korrigera oönskat beteende som de enskilda eleverna 
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lär sig någon annanstans och tar med till skolan, i stället för att 
kritiskt granska exakt vad skolan lär eleverna om olikheter och 
identitet, vem som ges tillhörighet och vem som inte gör det. 

HBTQ, mobbning och utsatthet
Forskning om HBTQ-ungdomars upplevelser av skolan kom-
mer till största delen från utbildningspsykologin och placerar de 
här eleverna som utsatta i den binära uppdelningen mobbare/
mobbad. Den centrala frågan som förenar de här studierna är: 
På vilka sätt är HBTQ-elever ”utsatta för risk”, och vilka faktorer 
i omgivningen har möjlighet att lindra/minska risken? Med 
utgångspunkt i detta, försöker dessa studier identifiera individ- 
och miljöfaktorer som (1) förutspår negativa psykosociala 
konsekvenser och (2) antingen lindrar dessa negativa effekter 
eller tar bort dem fullständigt.

Det har länge varit ett etablerat faktum att det finns ett samband 
mellan utsatthet och högre förekomst av risk kopplat till hälsa och 
sexualitet för HBTQ-ungdomar. Forskare har undersökt förhål-
landet mellan utsatthet för homofobi och HBTQ-elevers psykiska 
hälsa, känsla av tillhörighet på skolan, sannolikhet för störande 
beteenden, studieresultat, skolk, självmordsbenägenhet och dro-
ganvändning (Birkett, Espelage and Koening 2009; Murdoch and 
Bolch 2005; Poteat ans Espelage 2007). På senare tid har denna 
forskning utvidgats till att jämföra risker för heterosexuella och 
HBTQ-ungdomar som uppgett liknande erfarenheter av utsatt-
het (Robinson and Espelage 2013; Robinson, Espelage, and Rivers 
2013). Resultaten pekar på att respondenter med HBTQ-identi-
tet upplever högre risknivåer (Robinson and Espelage 2013) och 
högre nivåer av långvarigt känslomässigt lidande (Robinson, Es-
pelage, and Rivers 2013) än deras heterosexuella jämnåriga som 
hade liknande upplevelser av utsatthet. En betydelsefull slutsats 
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av denna forskning är att mobbning och trakasserier inte fullt ut 
förklarar skillnaden i risk mellan heterosexuella och HBTQ-ung-
domar; det finns ett tydligt behov inom utbildningspsykologisk 
forskning för en mer komplex förståelse för hur HBTQ-ungdomar 
upplever stigma utöver utsattheten i kamratgruppen.

En stor del av den utbildningspsykologiska forskningen som 
fokuserar på HBTQ-ungdomar har prioriterat att identifiera fak-
torer i omgivningen som har en positiv effekt på HBTQ-elevers 
hälsa och studieresultat. Forskare har studerat sambandet mel-
lan HBTQ-ungdomars självrapporterade självmordsbenägenhet, 
depression eller utsatthet och skyddsfaktorer såsom upplevd 
trygghet i skolan/ett positivt skolklimat, förekomsten av en GSA: 
Gay-Straight alliance (amerikansk studentorganisation som ar-
betar för en trygg miljö oavsett sexuell läggning eller könsidenti-
tet, översättarens anmärkning), stöttande lärare, HBTQ-inklude-
rande skolpolicyer samt familjestöd (Goodenow, Szalacha, and 
Westheimer 2006; Espelage et al. 2008). Dessa skyddsfaktorer 
har också kopplats till förbättrade studieresultat (Kosciw et al. 
2013). I synnerhet är stöttande, uppmuntrande pedagoger ”en av 
de starkaste indikatorerna på ett mindre fientligt skolklimat och 
ökat självförtroende bland HBTQ-elever” (Kosciw et al. 2013, 58).

På senare tid har forskare inom utbildningspsykologi lagt ökad 
fokus på lärarnas attityder till HBTQ-elever (Dragowski, McCabe, 
and Rubinson 2016); deras medvetenhet om antalet och typen av 
kränkningar mellan elever som förekommer i skolan (Dragowski, 
McCabe, and Rubinson 2016; Espelage, Polanin, and Low 2014; 
Perez, Schandling, and Dao 2013); deras avsikt att ingripa när de 
bevittnar HBTQ-mobbning (Dragowski, McCabe, and Rubinson 
2016; Perez, Schandling, and Dao 2013); och deras uppfattning 
om skolövergripande stöd för HBTQ-elever (Rinehart and Espe-
lage 2016). Sammantaget placerar denna forskning lärare som en 
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viktig faktor i insatser mot mobbning inom en hela skolan-an-
sats. Forskarna hävdar att om insatser för att främja trygghet och 
inkludering för HBTQ-elever ska vara framgångsrikt, måste alla 
vuxna i skolbyggnaden få explicita budskap från skolledningen 
att ledningen förväntar sig och stödjer interventioner mot mobb-
ning och trakasserier av HBTQ-elever.

Lärare som har deltagit i QuERI:s forskningsprojekt ger ytter-
ligare insikter om hur pedagoger tolkar skolmiljöers kvalitet och 
det arbete som behöver göras på deras respektive skolor för att 
på ett bättre sätt stötta HBTQ-elever. Deras kommentarer fokuse-
rar huvudsakligen på synliga beteenden som enligt deras uppfatt-
ning visar tecken på ”intoleranta” attityder. Lärarna uttryckte oro 
för att användningen av homofobiskt språkbruk på alla ställen i 
skolan utsatte HBTQ-elever för risk att drabbas av känslomässigt 
eller psykologiskt lidande och ökade deras risk för frånvaro från 
skolan, social isolering, användning av droger och alkohol samt 
självmord. De ansåg att lärare bör spela en aktiv roll i att minska 
dessa risker genom att alltid ingripa när de observerar homofo-
biskt språkbruk, eftersom detta signalerar till eleverna att ver-
bala uttryck för fördomar – också när de används slarvigt eller 
oavsiktligt – kan orsaka stor skada för HBTQ-elever. En lärare 
beskrev hur svårt det hade varit att övertyga hela lärarkåren på 
hennes skola att arbeta på detta sätt:

Jag tror att det är så att folk ganska mycket ser det [homo-
fobiskt språkbruk] som ett, ni vet, normaliserat beteende. 
Att, jag tror inte någon blir förvånad av att höra det. Fattar 
ni vad jag menar? Som en svordom, då skulle de reagera. 
Ni vet? Mm, och jag menar inte att de tycker om det eller 
accepterar det eller säger att det är okej, men jag tror inte 
att folk skulle göra en extra ansträngning och gå fram till 
någon de inte känner [och tala dem till rätta]. Om de känner 
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eleven, då skulle de kanske säga något, men, ni vet, skulle 
de vända sig om i korridoren till en elev de inte känner? Jag 
skulle göra det (skrattar). Och, ja, ni vet, bara säga något. 
Jag vet bara inte om de [andra lärarna] skulle göra det.

Läraren kopplar sin skolas inkonsekventa agerande när det gäl-
ler att ta itu med homofobiskt språk till en brist på förståelse för 
de skadliga effekterna av ett homofobiskt språk. Normalisering 
av detta språkbruk innebär att lärare uppfattar det som neutralt 
eller ”ingen stor grej”. Läraren som yttrade sig ovan tror att den 
potentiella skadan är tillräckligt betydande för att ”göra en extra 
ansträngning” för att stoppa elever från att säga saker som ”det är 
så gay” eller ”no homo”. Hon, och många andra lärare i vår forsk-
ning, ser insatsen med att avbryta homofientliga yttranden som 
en mycket viktig strategi för att minska risker för HBTQ-elever, 
och hon är djupt engagerad i att få sina lärarkolleger delaktiga i 
att aktivt ingripa.

Trots att de är medvetna om att det kan vara omöjligt att uppnå 
detta mål, är många respondenter övertygade om att utrotandet av 
sådana yttranden på ett signifikant sätt skulle förbättra skolklima-
tet, även om det inte fullt ut löser problemet. DePalma och Jennett 
(2010) varnar för den vanliga synen på ”problemet” med margina-
lisering av HBTQ-elever främst som homofobiskt och transfobiskt 
språk. De hävdar att detta ”avspeglar en grundförståelse för de 
sociala processer som underbygger dessa fenomen” (16).

Problemet med HBTQ-elevers negativa erfarenheter av skolan 
har formats av en mobbningsdiskurs som bortser från forskning 
som undersöker ”de situationella och socio– kulturella dimensio-
nerna av makt” när det gäller genus och sexualitet (Ringrose 2008, 
510) samt dynamiken i sociala ”hierarkier som unga människor 
på något sätt måste hantera” (512). Att minska ”risker” genom in-
terventioner mot kränkningar kopplat till genus och sexualitet är 
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verkligen avgörande för HBTQ-elevers välbefinnande. Det är det 
reducerade sociala kapitalet och den marginaliserade positionen 
inom skolan som utsätter dessa elever för risken att bli mål för 
kränkningar av olika slag och konsekvenserna av detta. Att be-
traktas som ”offer” är att ytterligare utmärkas som ”avvikande” 
inom skolans normativa kontext. I följande avsnitt ska vi granska 
begränsningarna i mobbningsdiskursen som de visar sig i tre van-
liga typer av intervention mot mobbning av HBTQ-personer.

Ta sig an mobbning och trakasserier i skolor
Interventioner mot mobbning
Förutsatt att initiativ mot mobbning är en vanlig respons på 
problemet med genusrelaterad utsatthet kan vi få insikter 
om hur skolledare, beslutsfattare och pedagoger uppfattar 
problemet med våld mot HBTQ-ungdomar genom att identifiera 
mål, processer och antaganden i dessa program. De flesta anti-
mobbningsprogram innehåller fyra komponenter: (1) analys av hur 
mycket mobbning som sker, att kvantifiera problemet; (2) riktade 
insatser mot elever som aktivt mobbar och de som blir utsatta; (3) 
skolövergripande utbildningsinsatser för pedagoger, föräldrar 
och elever; och (4) ett system för upptäckande insatser där alla 
förväntas rapportera misstänkt mobbning (Jacobson 2013). De 
som mobbar antas vara elever som dras till aggressivt beteende 
eller saknar förmågan att känna empati för andra personers 
känslor (Hymel et al. 2010) eller som inte kan acceptera att det 
finns personer med olika bakgrund i gruppen (Bandyopadhyay, 
Cornell, and Konold 2009). Därför fokuserar lösningarna på att 
förändra hur individuella elever interagerar med andra i gruppen 
samt hur de uppför sig i skolmiljön.

I USA föredrar skolor ofta program med en ”hela skolan-ansats” 
som utlovar minskning av mobbning och förbättring av skolkli-
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matet. Det finns ett oräkneligt antal antimobbningsprogram, men 
Olweus Bullying Prevention Programme (OBPP) är det mest kända 
och använda i USA och Europa. Programmet sticker särskilt ut ef-
tersom de som skapat och utvecklat programmet har en auktoritär 
position i det akademiska samtalet om både vad mobbning är och 
framgångsrika strategier för att minska mobbning (Swearer et al. 
2010). OBPP anmodar att skolor ska implementera nya policyer 
och arbetssätt på elev-, klassrum-, institutionell- och lokalsam-
hällesnivå för att etablera konsekventa budskap och engagemang 
från alla som är inblandade i uppdraget att eliminera mobbning. 
Syftet är att alla i gemenskapen ska öka sitt medvetande om 
mobbning, ha en gemensam syn på vad mobbning är, lära sig hur 
man kan ha fler positiva interaktioner som speglar acceptans och 
empati samt göra en kollektiv ansträngning för att rapportera och 
ingripa (Olweus and Limber 2010). Utvärderingar av OBPP (varav 
många utförts av Dan Olweus och hans team) har mätt hur effek-
tivt programmet är enligt elevers självrapporterade erfarenheter 
av att mobba eller bli mobbad. Externa utvärderare har varit mer 
försiktiga än Olweus-teamet i sina bedömningar av Olweus mo-
dell. Smith, Schneider, Smith, and Ananiadous (2004) granskning 
av studier som utvärderar OBPP drar denna slutsats: ”Det står 
klart att hela skolan-ansatsen har lett till en viktig minskning av 
mobbning … men resultaten är helt enkelt för inkonsekventa för 
att de ska berättiga användning enbart av detta specifika arbets-
sätt och utesluta andra metoder” (557). Swearer, Espelage, Vail-
lancourt, and Hymel (2010) ifrågasätter validiteten i att förlita sig 
på ” självrapporterade data om mobbning och utsatthet” (42) och 
pekar på bristen på faktorer som etnicitet, funktionsnedsättning 
eller sexuell läggning när de definierar problemet mobbning.
Hur framgångsrika interventioner är utvärderas vanligen ge-
nom att mäta frekvensen av rapporterad mobbning eller elevers 
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uppfattning om trygghet. Men ”minskning [av mobbning] är ett 
mätbart resultat … [som] enbart innehåller, reglerar och han-
terar våld, snarare än adresserar det” (Walton 2005, 112). När 
frånvaron av rapporterad mobbning fungerar som en indikator 
på en trygg eller inkluderande skola för HBTQ-elever misslyckas 
vi med att redogöra för både de sociala processerna som ligger 
till grund för homofob mobbning och ”de subtila sätten på vilka 
skolor är delaktiga i att upprätthålla dem” (DePalma och Jennett 
2010, 16). Dessutom, antimobbningsprogrammens fokus på ”sta-
tistik, egenskaper, psykologiska profiler och mätbara incidenter” 
(Walton 2010, 113) misslyckas med att fråga sig varför samma 
grupp elever årtionde efter årtionde är mest utsatta. Antimobb-
ningsprogram tenderar att medföra att våldsamma beteenden 
förflyttas in i det fördolda och misslyckas således med att ställa 
frågor kring systematisk privilegiering och marginalisering. De 
kommer inte åt ”roten” till problemet. 

Var bara snäll: Utbildning i god karaktär
Inbäddat i antimobbningsprogrammen finns ett narrativ om vär-
det av artighet, snällhet och anständighet; vilka sådana program 
ser som mobbare; och de typer av skolmiljöer som möjliggör 
mobbning. Enligt Rigby (2010) är ”Troligen det vanligaste sättet 
att adressera mobbning i skolor att trycka på vikten av vissa vär-
den eller ideal som borde styra interpersonella relationer elever 
emellan” (547). Antimobbningsprogram hanterar ofta denna frå-
ga genom att inkludera komponenter relaterade till värdegrunds-
frågor i sina metoder för beteendeförändring. Karaktär är ”den 
komplexa uppsättning av psykologiska egenskaper som gör det 
möjligt för en individ att agera som en moralisk agent” (Berkowitz 
och Bier 2004, 73), och utbildning relaterat till detta syftar till att 
”hjälpa barn att lära sig karaktärsattribut som gör att de kan 
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bli omtänksamma och ansvarsfulla vuxna” (Leming 2000, 414). 
Elever som inte uppför sig moraliskt – som inte uttrycker om-
vårdnad och ansvar – anses sakna ”socio-moralisk kompetens” 
(Berkowitz och Bier 2004, 73) och har behov av specifika instruk-
tioner för att ”utveckla ett strukturerat system av värderingar, 
etik och moral” (Leming 2000, 414). Antimobbningsprogram som 
innehåller komponenter relaterade till värdegrundsfrågor försö-
ker därför kompensera för bristerna i elevernas värderingar och 
övertygelser som får dem att agera aggressivt eller utöva makt 
över sina jämnåriga. Olweus antimobbningsprogram innehåller 
aktiviteter som är avsedda att ”hjälpa till att bygga empati och 
perspektivtagande” (Olweus och Limber 2010, 382). Steps to Res-
pect-programmet ber eleverna avge ett löfte att avstå från mobb-
ning – och ber dem att fatta det moraliskt ”rätta” beslutet om att 
hålla sitt löfte (Frey et al. 2009). Programmet Bully-Proofing Your 
School syftar till att utveckla ett ”omtänksamt samhälle”, där so-
cial makt hålls av den ”omtänksamma majoriteten” (Porter et al. 
2010). Bully Busters ”bygger på antagandet att aggression och 
mobbning är beteenden som uppstår av brister i sociala färdig-
heter, otillräcklighet att förstå andras perspektiv eller svårighe-
ter att förhålla sig empatiskt till andra och ett moraliskt system 
som ser ner på andra” (Horne et al., 2010, 508). Även om dessa 
program inte har identiska angreppssätt mot mobbning, delar de 
liknande antaganden om förhållandet mellan elevens aggression 
och enskilda elevers värderingar, övertygelser och moral. Kort 
sagt, elever som har ”god” karaktär kommer att uttrycka respekt, 
tolerans och empati mot sina kamrater, inte aggression. Detta fo-
kus på psykosociala brister hos enskilda elever försummar både 
utbildningsinstitutionernas roll i att stävja mobbning och det un-
derliggande värdesystemet som gör att vissa elever kan bli extra 
utsatta baserat på olikheter. 
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Donna, en gymnasielärare, ger uttryck för detta i sitt resonemang 
om försök att övertyga elever att sluta använda homofobiskt 
språkbruk:

Jag menar, jag kan sitta och försöka berätta för eleverna 
hur det är, du vet, och typ, säger, du vet, ”självmordsni-
våer är högre” och allt det där, men jag tror att den gene-
rella eleven typ, ”Okej, trist.” Du vet vad jag menar? Som 
om de inte förstår och de inte, de inte har den empatin och 
jag tror att den empatin förmodligen skulle vara viktig för 
våra ungdomar.

Donnas definition av ”problemet” och visionen för att lösa det 
återspeglar narrativen inom mobbningsdiskursen som menar att 
elever som ägnar sig åt aggressivt beteende gör det på grund av 
individuella negativa attityder eller bristfälliga sociala färdighe-
ter som lärts in av familj och andra kulturella källor (Espelage 
och Swearer 2010). Skälet till hennes uppmuntran att vara mer 
empatisk är att minska risken för självmord. Vidare visar hennes 
påstående att avsaknad av empati är själva problemet, en över-
tygelse om att problem med hat och våld i skolan bara påverkar 
känslor och självkänsla hos enskilda utsatta elever som kan bli 
personligt skadade – antingen genom att vara direkt utsatta eller 
genom att höra språkbruket i deras närmiljö. Den här tolkningen 
erkänner inte den ständiga reproduktionen av heterosexualitet 
och hegemoniska genusnormer som uppstår genom det ”normala” 
fördomsfulla språkbruket. Homofobiskt språkbruk använt som 
referens till något som elever anser avvikande eller obehagligt, 
citerar implicit en heteronormativ diskurs – vilket definierar he-
terosexualitet och stereotypa könsroller som normala och andra 
könsidentiteter och sexualiteter som avvikande (Ngo 2003). Hon 
tror att om eleverna bara är ”trevligare” mot varandra kommer 
problemet att lösas. Snällhet kan inte sudda ut stigmatiseringen 
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– den omber endast elever i den dominerande majoriteten att inte 
vara ovänliga mot dem de stämplar som avvikande. 

Trygghet, trygga rum och GSA
När man diskuterar mobbning och antimobbningsinsatser riktat 
mot HBTQ-elever lutar sig lärare ofta tungt mot termen ”trygghet”. 
HBTQ-elever måste vara ”trygga” i skolan och de behöver ”trygga 
rum” där de får ”vara sig själva” – där det är ”tryggt” att vara öppet 
HBTQ och fri från våld. Enligt vår erfarenhet är lärarnas tankar om 
”trygga rum” i linje med Stengels (2010) argument om att ”lärare 
tar behovet av att skydda [marginaliserade] elever... från uppen-
barligen hotande sociala omständigheter för givet” (524). Vidare är 
”trygga rum” kod för argumentet att det är en pedagogs ansvar att 
”skapa positiva förutsättningar för lärande och utveckling” (524) 
och – därför – skydda elever från att potentiellt bli trakasserade. 
Även om våra forskningsdeltagare (liksom författarna) tror på 
sådana utrymmens kraftfulla potential, beskrev de flesta deltagare 
synliga ”trygga rum” som tecken på framgång för sina skolor 
utan att tänka på hur trygghetsretoriken målar ut HBTQ-elever 
som offer i behov av skydd (Hackford-Peer 2010) och misslyckas 
därmed med att ”höja statusen för HBTQ-personer från att ses som 
en skyddad klass till en uppskattad grupp i skolgemenskapen” 
(Hirschfeld 2001, 611). Som Youdell (2011) förklarar:

[S]ubtila eller implicita hierarkier och vardagliga orättvisor 
[i skolan] har ofta sitt ursprung i institutionella och pedago-
giska bedömningar om ”vilka” eleverna är. Dessa bedöm-
ningar leder till handlingar, både uttryckligen och implicit, 
när utbildningsinstitutioner och lärare försöker förutse och 
förklara vad elever kan eller inte kan göra, hur de kommer 
eller inte kommer bete sig, den framtid som är eller inte är 
öppen för dem. Denna förutfattade mening skapas av lä-
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rare när de etablerar olika relationer med elever som är 
positionerade olika och begränsar de relationer som dessa 
olika positionerade elever kan och inte kan skapa och upp-
rätthålla. Dessa vardagliga bedömningar har enorma kon-
sekvenser för elevernas utbildningsupplevelser, formning 
och sättet som eleverna förstår sig själva och sina möjlig-
heter, relationer och möjliga framtider. (9)

Den förutfattade meningen om HBTQ-eleven som institutionellt 
skapas och återskapas genom den genomgripande trygghets-
retoriken är synonym med en elev som är ett ”offer” och sårbar  
”i riskzon”. 

I vår data var ”trygghet” oftast angivet som förutbestämd tid 
eller rum, markerat med ett schemalagt möte eller ett Tryggt 
rum-klistermärke. Att ha trygga utrymmen där eleverna känner 
att de kan få en tillfällig vilostund från trakasserier är viktigt och 
många elever har tillbringat betydande delar av sin gymnasietid 
i bibliotek eller i en stöttande lärares klassrum för att få just en 
stunds andrum (Payne 2007; Mahan et al. 2007). Inrättandet av 
den här typen av utrymmen bör dock endast göra problemet tyd-
ligare än att vara ett svar på problemet. Det verkliga problemet är 
att eleverna inte upplever hela skolan som trygg och därför krävs 
dessa zoner. 

Deltagare i QuERI:s forskning har varit nästan enhälligt över-
tygade om att HBTQ-elever behöver en plats att vara på där de kan 
undvika risken att stöta på fientlighet i skolmiljön. Donna förkla-
rade sin bild av vad ett Tryggt rum-klistermärke symboliserar:

Jag tänker ... att det betyder, att i mitt klassrum, här är du 
säker, och ingen kommer att reta dig, säga något, och om 
någon säger något som är, du vet, nedsättande, dömande 
eller vad som helst, så kommer jag att säga något om det. Du 
vet, jag kommer inte tolerera det där. Så du är trygg i mitt 
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klassrum. ... Om de har en, du vet, om de ser klistermärket, 
och de vill säga något till dig [om deras sexualitet], ja, då 
är man här för att stötta dem och hjälpa dem på de sätt  
man kan.

Donnas beskrivning är representativ för lärares tolk-
ningar av ”Trygga rum” som figurerar i våra data: lärare 
som sätter upp dessa klistermärken lovar att homofobiskt 
språkbruk inte kommer att förekomma i sina klass- eller 
arbetsrum och om det görs kommer det att tas upp ome-
delbart. Dessutom är klistermärkena avsedda att visa 
eleverna var de kan känna sig trygga att berätta för en lä-
rare om sin HBTQ-identitet eller söka hjälp om de upple-
ver någon form av besvär i relation till deras genus eller 
sexuella identitet. Forskningsdeltagare tolkade behovet 
av Gay-Straightallianser och liknande elevorganisatio-
ner på snarlika sätt, med tillägget att de såg behovet av att 
HBTQ-elever skulle ha en formaliserad tid och ett utrymme 
för att kunna dela erfarenheter med andra i liknande situ-
ation. Vissa var emellertid oroliga för att sådana elevgrup-
per fick ett rykte som ”gayklubben” vilket kunde bidra till 
fortsatt marginalisering. Stigmatiseringen av HBTQ-iden-
titeter begränsade också elevens möjlighet till inflytande: 
Men jag tror att det finns människor som, jag vet inte, jag 
skulle vilja att unga fick erfarenheten som kan följa med Ac-
ceptance Coalition-möten och att de inte skulle känna att, 
det är dit de homosexuella eleverna går, och om du är med 
dem [de homosexuella], är du en av dem [gay] och om du 
är en av dem [gay], är det dåligt, du vet? Jag önskar att det 
fanns ett mer öppet, ehm, klimat.

Den här klubbrådgivaren noterar att vissa elever antar att alla som 
deltar i Acceptance Coalition-möten är HBTQ-elever, och att vara 



Elizabethe Payne och Melissa J. Smith – 95

”en av dem” är ”dåligt.” Även om klubben framgångsrikt har till-
handahållit ett ”tryggt rum” för elever att få kontakt med andra 
elever och vuxna i liknande situation, är gruppen i sig marginali-
serad, stigmatiserad och isolerad i skolmiljön – och stigmat hin-
drar troligen många unga som söker stöd att delta i sådana möten. 
Så även om de deltagande eleverna känner en större känsla av 
sammanhang och tillhörighet i sin skola och har en kort schema-
lagd tid som är ämnad att vara fri från trakasserier, fortsätter den 
större sociala hierarkin att marginalisera queera elever i skolan 
och deltagande på ett möte kan potentiellt öka marginaliseringen. 

Trots ett ökat antal antimobbningsprogram och utbildningar 
relaterade till värdegrundsfrågor upplevs skolor fortfarande som 
fientliga miljöer för HBTQ-elever och deras familjer (Hirschfeld 
2001). Att ta itu med detta problem genom att fokusera på trygg-
hetsfrågor är bekvämt för de flesta anställda och även för de flesta 
samhällen, eftersom trygghetspraxis återspeglar den ”moraliska 
självbilden som de flesta har av sig själva” (7). På samma sätt som 
antimobbningsprogram, är inrättandet av Trygga rum avgörande 
för skolans framgång för HBTQ-elever; emellertid misslyckas det 
med att ta itu med det heteronormativa systemet som privilegierar 
heterosexualitet och hegemoniska genusförståelser. Forskning in-
dikerar att ”gay”, ”bög” och ”flata” av ungdomar anses vara bland 
de värsta möjliga kränkningarna (Thurlow 2001) och att ”kallas 
’gay’ av andra är bland de mest psykologiskt störande formerna 
av sexuella trakasserier” enligt elever (Mahan et al. 2007). Tryg-
ga rum-initiativ är anpassade till de skadliga effekterna av ett så-
dant språkbruk, men de avslöjar eller utmanar inte värdegrunden 
som positionerar ”gay” som ett underordnat sätt att vara eller som 
ger trakasserier popularitet och prestige (Mahan et al. 2007). De 
misslyckas med att ta itu med hur och varför elever systematiskt 
utesluts genom ”uppenbarligen vanliga och vardagliga praktiker 
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inom skolan” (Youdell 2006, 5). Antimobbningsprogram, Trygga 
rum-klistermärken, Gay-Straightallianser och andra liknande 
interventioner misslyckas med att ändra den sociala ordningen. 
Ställningen i den sociala hierarkin för HBTQ-elever och ickebi-
nära elever förblir till stor del marginaliserad och oförändrad och 
maktsystemen som försätter dem där förblir intakta (Payne och 
Smith 2012a).

Omvärdering av HBTQ-mobbning 
och interventioner
Mobbning som genusreglerande fenomen
Majoriteten av mobbningsforskningen har varit ”genusblind” 
(Ringrose och Renold 2010, 576) – och har misslyckats med att 
se mobbningens sociokulturella kontext och de sätt som många 
mobbningsbeteenden grundas i att förstärka normer för ”lämpli-
ga” genusuttryck och sexualitet. Den begränsade mobbningsforsk-
ningen som har behandlat genusfrågor kommer i stor utsträck-
ning från utvecklingspsykologin och har stärkt genusstereotyper 
och ”essentiella” normer för maskulinitet och femininitet snarare 
än att utforska bevakningen av genusgränser som en primär soci-
al funktion för mobbningsbeteenden (Ringrose och Renold 2010, 
577). Vi menar (liksom andra) att mobbningsbeteenden inte är an-
tisociala beteenden, utan snarare sociala handlingar som är djupt 
förankrade i kulturella normer och värderingar. Dessa normer 
kräver ett obrytbart band mellan (hetero)genus, kön och sexu-
alitet och upprätthållandet av ”genussamanhang” (Ringrose och 
Renold 2010) genom denna ”konstellation” (Youdell 2005).

Elevernas språkbruk, beteende och klädsel regleras av kul-
turella normer som talar om vad det ”rätta” sättet att vara på i 
skolmiljön är. Ungdomars vardagliga genusreglerande metoder 
går ofta vuxna obemärkt förbi eftersom dessa beteenden till stor 
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del överensstämmer med skolans institutionella värden. Unga 
människors inställning till olikhet skapas delvis i sociala skolmil-
jöer som belönar konformitet. Barn lär sig ”sin plats” i USA:s po-
litiska och sociala ordning genom sina offentliga skolupplevelser 
”(Lugg 2006, 49,) och skolan är en primär kulturell plats där ung-
domar lär sig normer om vilka män och kvinnor förväntas vara. 
Unga reglerar och disciplinerar regelbundet gränserna mellan 
”normal” och ”annorlunda” kopplat till kön, genus och sexualitet 
(och deras intersektioner med ras, klass, funktionsförmåga), och 
denna process är en mekanism som används för att införskaffa 
och öka social status.

Dessa aggressiva mönster förekommer ständigt i hela skolan 
och producerar och reproducerar värdesystem baserade på ge-
nuskonformitet, och de förekommer ofta inom vänskapsgrupper 
(Ringrose 2008), vilket gör det ännu svårare att både se och ingri-
pa. Killars misogyna retande och sexuella trakasserier av tjejer, 
tjejers verbala genusregleringar av varandras utseende och sexu-
ella rykte, och killars homofobiska retande av varandra är exem-
pel på verbala aggressioner som ständigt cirkulerar inom kom-
pisgrupper och reglerar gränserna för acceptabla genusuttryck, 
men faller samtidigt utanför dominerande mobbningsdiskurser 
(Duncan 2004; Payne 2007, 2010; Payne och Smith 2012a; Youdell 
2005). Dessutom anses vissa former av aggression vara ”norma-
la” baserat på kulturella förväntningar på könade beteenden – 
till exempel ”för killar att vara heroiskt och ‘lekfullt’ våldsamma, 
och för flickor att vara repressivt och dolt ‘taskiga’” (Ringrose och 
Renold 2010, 591). Ungdomar verkar inom dessa accepterade ag-
gressionsdynamiker i strävan efter positioner i sociala hierarkier 
utan (stor) insyn från vuxna, och reproducerar genusnormer in-
klusive ”relationell aggression” (586). Elever med stor social makt 
är de som framgångsrikt visar upp normativt genus och hetero-
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sexualitet, och stor vikt läggs vid ungas framgång på den ”hetero-
sexuella marknadsplatsen” (Eckert 1994) genom anskaffandet av 
tillfällen för (heterosexuell) dejting och att visa attraktionskraft 
för det ”motsatta” könet. De som mest framgångsrikt uppfyller 
förväntningar på genus ”hyllas” (Lugg 2006, 49) inom sina sociala 
grupper och i skolkulturen.

Ungdomar som betraktas ha avvikande genusegenskaper 
eller en könsidentitet som inte normativt förknippas med de-
ras biologiska kön blir mer våldsamt och offentligt ”markerade” 
(Payne 2007, 64) och nekas tillgång till social makt och popu-
laritet. Ju längre ungdomar faller från idealiserade former av 
maskulinitet och femininitet, desto mer sårbara är de för dessa 
mönster av förhöjd normreglering samt mer allvarliga former av 
våld. HBTQ-ungdomar är ofta de mest sårbara i det här syste-
met. Genom ”den ständiga, verbala stämplingen av [den andre]” 
(Thurlow 2001, 26), kämpar elever inte bara om makt och att 
etablera sina egna positioner inom den sociala hierarkin genom 
att markera andras positioner som högre eller lägre än sina egna 
(Pascoe 2007), utan de fastslår även vilka de inte kan ”vara”. För-
domsfullt språkbruk och andra verbala aggressioner och mikro-
aggressioner (Solorzano, Ceja och Yosso 2000) bör förstås som 
”citationspraxis” – ”med utgångspunkt från, och repeterande av, 
tidigare yttringar och uppfattningar” (Ngo 2003, 116). Idag behö-
ver homofobiskt språkbruk inte ens förklaras, vilket tyder på att 
det citerar och reproducerar kulturella och historiska förståelser. 
Dessa kulturella normer återskapas varje gång unga använder 
den här typen av språkbruk för att kontrollera varandra. Hatiska 
uttalanden – ”bög,” ”flata,” ”homo,” ”slampa” – ”skadar” individer 
och den större gruppen queera och icke-binära elever genom att 
upprepade gånger placera dem i ”underordnad[e] position[er]” i 
den sociala hierarkin och offentligt bekräfta könsöverskridande 
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uttryck som just avvikande (McInnes och Couch 2004). Det är 
emellertid endast de elever som öppet, offentligt och upprepat är 
utsatta som inkluderas inom dominerande mobbningsdiskurser 
som offer för mobbning. 

Eftersom den här typen av eskalerade verbala aggressioner 
kommer från samma kulturella system av mening och praxis som 
vanligt ”vaktande” och reglering av genusnormer – en normali-
serad del av det sociala livet – betraktas de inte som onormala av 
unga. Det är därför möjligt att de som ”mobbar” gör det för att de 
gör en ”extrem investering” i ett kulturellt system som gör att de 
får tillgång till makt genom ”normativ reglering av andra” (Bansel 
et al. 2009, 67). Med andra ord, det våld som kallas ”mobbning” 
är den förhöjda och synliga formen av aggression som cirkulerar 
varje dag i skolor och i den större kulturen – aggressioner som 
kopplas till utseende, personliga intressen och hobbys, engage-
mang i skolan, kroppsspråk, fysisk storlek och form samt sexuellt 
beteende säkerställer således det ”rätta” sättet att vara en könad 
person och bekräfta den förväntade anpassningen av genus, kön 
och sexualitet. 

Connelly (2012) konstaterar att gymnasiet är ”en av de mest in-
tensiva och ofta våldsamma anti-gay-platserna i vår kultur” (254). 
Varje gång en HBTQ-elev trakasseras, signalerar det att ”ett cen-
tralt element i den homosexuella elevens identitet är bristfällig, 
skamfull och värdigt att förlöjliga” (Wallace 2011, 748). ”Elevers 
[och vuxnas] diskurser om ”normalt” genus och normal sexuali-
tet gör att skolan upplevs osäker för [HBTQ]-elever” (Ngo 2003, 
118), så det är absolut nödvändigt att antimobbningsarbete foku-
serar på att skapa en djupare förståelse för det subtila sätt som 
privilegierandet av heteronormativt genus i utseende och beteen-
de ständigt påverkar hur eleverna förhandlar sina skolmiljöer. Att 
utsätta andra på grund av att de inte ”gör kön” på ”rätt sätt” är en 
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inlärd mekanism för att förbättra eller bekräfta ens egen sociala 
status samt bekräfta ”giltigheten” hos dessa ”genusregler”, och 
skolor är delaktiga både i att lära unga att använda dessa verk-
tyg och i att privilegiera vissa (konforma) elevgrupper framför 
andra. Det är därför viktigt att undersöka de olika sätt på vilka 
skolor institutionaliserar heterosexualitet och tystar och margi-
naliserar olikheter kopplat till genus och sexualitet och därmed 
stödjer de sociala positioneringsmetoder som privilegierar ide-
aliserade heterosexuella uttryck – från sociala ritualer som av-
gångsbal, till val av balens kung och drottning, till utmärkelser 
som ”sötaste par”, till den heterocentriska läroplanen, till kläd-
koder som bekräftar en binär uppdelning av kön. Heterosexua-
litet och genuskonformitet belönas med en position högst upp i 
skolans sociala hierarki – vilket synligt bekräftar skolans ideal 
(Payne och Smith 2012a) – ofta genom tilldelning av priser som 
kunga- eller drottningkronor.

Att behandla frågor kring klimat och kultur
Hög förekomst av mobbning antas ofta vara orsaken till ett nega-
tivt skolklimat och inte upprepningen av värderingarna och över-
tygelserna i den större skolkulturen. Forskning om skolklimat är 
”den mest beforskade skolfaktorn med koppling till mobbning” 
(Gendron, Williams och Guerra 2011, 151) och den avser 
identifiera ”de medlande variablerna mellan skolans strukturella 
egenskaper och resultaten för elever och lärare” (Van Houtte 2005, 
71). Verktyg för kartläggning av skolklimat mäter elevernas och 
personalens uppfattningar om faktorer som deltagarnas känsla 
av anknytning till skolan, delaktighet, tydlighet och rättvisa i 
skolans regler, föräldraengagemang, trygghet, respekt mellan 
elever och personal, ledarskap, moral hos elever och personal 
och tydlighet i utbildningens uppdrag (Gottfredson et al. 2005; 
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Stewart 2003; Welsh 2000).
En stor spänning i skolklimatsforskningen är den obekväma 

relationen mellan klimat och beteende. Att sammankoppla de två 
innebär att identifiera konkreta, mätbara element som indikerar 
den övergripande kvaliteten (vare sig positiv eller negativ) i en 
organisations miljö och koppla dessa (ofta implicit) till elevernas 
och personalens beteenden. Sådan forskning utvärderar klimatet 
genom den kollektiva uppfattning skolgemenskapens medlem-
mar har om miljöns kvalitet. Till exempel använde Welsh (2000) 
en kartläggning av klimatet som frågade efter uppfattningar om 
trygghet i skolan, tydlighet gällande regler, rättvisa gällande reg-
ler, respekt för elever, elevinflytande i skolan samt planering och 
åtgärder. Stewarts (2003) forskning om förhållandet mellan ”sko-
lans egenskaper” och negativt beteende samlade in data om elev-
ernas uppfattning om anknytning till skolan, delaktighet, tro på 
skolans regler, anknytning till positiva kamrater och föräldrarnas 
delaktighet i skolan och jämförde skolor utifrån storlek, ”skolans 
sociala problem” och ”skolsammanhållning” (576). Gottfredson et 
al. (2005) mätte skolklimat med hjälp av elevers upplevelser av 
rättvisa och tydlighet i regler och lärarnas upplevelser av ”orga-
nisatoriskt fokus”, ”moral”, skolövergripande strategier för pro-
blemlösning och ”administrativt ledarskap” (423–424). Sådana 
mätningar (t.ex. ”rättvisa”, ”moral”) skapar en normativ standard 
för vad skolmiljön bör vara, och uppmanar deltagarna att delge 
sina allmänna upplevelser om hur skolan står sig gentemot en så-
dan standard – samtidigt som det implicit baseras på ett antagan-
de om att alla respondenter uppfattar begrepp som ”rättvis” eller 
”inte rättvis” på samma sätt och således antas kunna göra tillför-
litliga bedömningar. Det betyder att om det finns brister måste 
skolans struktur på något sätt förändras för att ”fixa” klimatet. 
Det är därför inte förvånande att insatser kopplat till antimobb-
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ningsarbete och skolklimat ofta går hand i hand, eftersom många 
studier om trygghet i skolan hävdar ett orsakssamband mellan 
minskat våldsamt beteende och ett mer positivt skolklimat. 

Delar av skolklimatforskningen har specifikt fokuserat på er-
farenheter från HBTQ-elever. Till exempel genomförde Toomey, 
McGuire och Russell (2012) forskning för att bedöma ”elevernas 
uppfattning av skolklimatet som tryggt för intergender-identite-
ter” och ”hur synligheten av strategier för en trygg skola ... kan 
förknippas med en starkare känsla av trygghet” (189). Studien 
diskuterade förhållandet mellan heteronormativitet och skolkli-
mat, men i slutändan fokuserade deras slutsatser på att korre-
lera specifika interventioner – som inkluderande riktlinjer mot 
trakasserier, Gay-straightallianser, kompetensutveckling – med 
elevernas känsla av trygghet snarare än indikatorer på strik-
ta heteronormativa värden. Kosciw, Palmer, Kull och Greytak 
(2013) ”undersökte simultant effekten som skolklimatet hade på 
prestationer och den roll som skolbaserat stöd för HBTQ-elever 
kan ha för att väga upp för den effekten” (48). I likhet med Too-
mey, McGuire och Russell rapporterade de att närvaron av stöd 
i skolmiljön, som Gay-straightallianser och stöttande pedagoger, 
var indikatorer för ett mindre fientligt klimat och färre inciden-
ter av utsatthet. Den här typen av forskningsstudier är attraktiva 
för politiska och pedagogiska ledare eftersom de stöder anta-
gandet om att klimat är ett mätbart fenomen vilket gör det möj-
ligt att bevisa effektiviteten (eller bristen på sådan) för specifika 
interventioner.

Noterbart är att dessa studier och andra (Birkett, Espelage och 
Koenig 2009; Goodenow, Szalacha och Westheimer 2006; Mur-
dock och Bolch 2005) mäter skolklimatet med elevrapportering 
av känsla av trygghet och incidenter av utsatthet. Med andra ord 
är klimatet antingen positivt eller negativt, beroende på närva-
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ron eller frånvaron av rapporterat våld. Den här forskningsgre-
nen försöker identifiera specifika strukturella element som när 
de adresseras hjälper HBTQ-elever att känna sig tryggare, men 
insatserna är dock främst inriktade på att öka medvetenheten 
om mobbning kopplat till HBTQ som fenomen och tillhandahålla 
utrymmen i skolan där elever inte känner sig hotade av utsatt-
het. Dessa insatser är utan tvekan viktiga, men de behandlar inte 
skolkultur: de institutionella värdesystemen som privilegierar 
genuskonformitet och heterosexualitet. 

Den här kopplingen mellan klimat och antimobbningsarbete 
skiljer klimat från kultur, bibehåller det begränsade fokuset på 
synliga tecken på djupare kulturproblem och eliminerar även 
möjligheten att skapa en bredare förståelse för hur elever använ-
der sociala normer som verktyg för att kämpa för positioner inom 
den sociala hierarkin. Kultur och klimat är båda vanligt förekom-
mande begrepp i diskussioner om institutionella övertygelser, 
värderingar och attityder och de används ofta synonymt i utbild-
ningsdiskursen under paraplybegreppet skolklimat (Anderson 
1982; Hoy 1990; Van Houtte 2005; Welsh 2000). Men, ”forskare 
med fokus på kultur hävdar att kultur kan erbjuda en djupare in-
blick i en organisation, för i slutändan är klimat ingenting annat 
än ’en ytlig manifestation av kultur’” (Van Houtte 2005, 78 med 
hänvisning till Schien 1990, 91). Med andra ord står kultur för ett 
system av värderingar och övertygelser som ger en organisation 
identitet och formar hur den (och människorna i den) fungerar. 
Klimat, i sin tur, skapas genom individernas interaktioner inom 
organisationen baserat på dessa värden och övertygelser (Hoy 
1990; Maxwell och Thomas 1991; Van Houtte 2005). När det gäl-
ler elevernas skolupplevelser, kan man konceptualisera klimatet 
”som skolkulturens påverkan på ett barns känsla av trygghet 
och acceptans, och därför också en kritiskt avgörande faktor för 
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deras förmåga att fokusera på lärande” (Dessel 2010, 414), med-
an kultur omfattar de system för kunskap och övertygelser som 
finns tillgängliga inom ett givet sammanhang, som människor 
kan använda i sitt meningsskapande av erfarenheter av margina-
lisering. Drivkraften att utsätta vissa elever för trakasserier ba-
serat på deras olikheter, kopplat till genus eller sexualitet, ligger 
i skolans värderingar, ideal och större kultur. Marginaliserade 
elevers tolkningar av vad den här specifika utsattheten ”säger” 
om dem som människor och medlemmar i skolsamhället har sitt 
ursprung i samma värdesystem. I framtiden ”måste vi ta hänsyn 
till hur mobbning påverkas av ett patriarkalt makrosystem” (Car-
rera, DePalma och Lameiras 2011, 490) och hur beteenden som är 
förknippade med mobbning, ”såväl som praktiken av vardagligt 
förtryck, normaliseras i institutionella skolmiljöer, visar en stark 
genusrelaterad komponent ” (493). Forskning om skolkultur och 
heteronormativitet bör ställa frågor om institutionella övertygel-
ser och värderingar, skolritualer som upphöjer statusen för hete-
rosexualitet och normativa genusuttryck samt policys och praxis 
som förstärker tvåkönsnormen. Det här är frågor som ger insikt 
i hur skolkultur bidrar till hur eleverna ”vaktar på” och reglerar 
varandras identitet, uttryck och beteenden.

Omvärdering av våld mot HBTQ-elever
Litteraturgenomgången och datautdragen från några av våra 
egna studier representerar det dominerande narrativet om ame-
rikanska skolors ansvar gentemot HBTQ-elever. ”Problemet” 
med HBTQ-elevernas negativa skolupplevelser har formats av en 
diskurs där ”alltför individualiserade och psykologiserade analy-
ser ... förbiser större frågor om ojämlikhet” (Pascoe 2007, 17) och 
som negligerar forskning som undersöker ungas förhandlingar 
om positioner i de sociala hierarkierna i deras kamratgrupper 
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(Ringrose 2008). En ”brist på att teoretisera den makt som social 
olikhet innehar” försvarar den dominerande mobbningsdiskur-
sen (Walton 2011) och dess snäva fokus på den binära uppdel-
ningen mobbare/mobbad. Responsen på den här tolkningen av 
”problemet” genom ”anti-mobbning” innehåller ett behov av att 
skydda enskilda utsatta och förbise ”den roll som skolor spe-
lar i reproduktionen av sociala relationer gällande klass, kön, 
ras och ... sexualitet” (Youdell 2005, 250) som favoriserar vissa 
och marginaliserar andra. HBTQ-sexualitet och icke-normativa 
könsuttryck ses endast i skolmiljön som en sårbar riskgrupp, 
som kräver övervakning och insatser av vuxna, och HBTQ-ung-
domar erkänns och stöttas endast som offer, eller potentiella offer 
i behov av skydd och omvårdnad (Fält 2013). När lärare tolkar 
”problemet” på det här sättet, ifrågasätts aldrig det kulturella, 
systemiska privilegierandet av heterosexualitet och genusnor-
mer, och marginaliseringen av HBTQ-ungdomar reproduceras 
och förankras på nya sätt, och skolan undviker att ta ansvar för 
sin medverkan i att aggressiva uttryck riktade mot HBTQ och 
icke-binära fortsätter.

Mobbningsdiskursen ifrågasätts sällan eftersom den över-
ensstämmer med den kulturella mytologin om skolupplevelsen. 
Denna mytologi har en socialt förenande kraft – alla som har ut-
bildats i USA:s offentliga skolor kan återge ett igenkännligt por-
trätt av ”mobbaren”, och även om det finns en kollektiv önskan 
om att mobbaren ska elimineras, finns också en acceptans av 
mobbarens närvaro som en passagerit eller en ”normal” del av 
skolupplevelsen. Problemet gällande övergripande och ihållande 
trakasserier av HBTQ-elever passar även det in i det kollektiva 
skolminnet. Emellertid, meningsskapandet av trakasserier mot 
HBTQ-personer misslyckas med att ta itu med varför HBTQ-elev-
er historiskt sett har varit hyper-synliga representanter av ”avvi-
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kelser” i skolmiljön (och därmed måltavlor), och varför homofoba 
tillmälen som ”bög” i årtionden har fungerat som kraftfulla verk-
tyg för att stämpla elever som faller utanför de sociala normerna 
(Smith och Smith 1998). Mobbning är inte en individuell ”patolo-
gi” utan ”en form av genussocialisering och en mekanism i vilken 
genusprivilegier reproduceras” (Pascoe 2013, 87). Traditionella 
mobbningsdiskurser tar inte hänsyn till de sociala normer som 
dikterar vilka elever som ”tillåts” i skolmiljön eller vilka som 
har tillgång till makt och prestige i skolans sociala miljö (Payne 
2007). Det som behövs är en mobbningsförståelse som är breda-
re än ”autonoma handlingar, frånskilda från deras historia och 
kontext och som kan bedömas genom en enskild individs bris-
tande karaktär” (Bansel et al. 2009, 66). ”Generiska” anti-mobb-
ningspolicys – även om de ”utger sig för att beskydda alla” – tar 
inte upp de ”specifika sätt som vissa barn, och inte andra, blir 
till ständiga måltavlor för våld från sina skolkamrater” (Walton 
2011, 137). Våld som drabbar HBTQ-elever är inbäddat i och åter-
skapar ”normativa maktstrukturer [som] diskursivt organiserar 
ideal om maskulinitet och femininitet” (Ringrose 2008, 512). Så-
ledes är HBTQ-trakasserier ”upprepningar av den dominerande 
ordningen” (Bansel et al., 2009, 66) som normaliserar marginali-
seringen av elever som på ett eller annat sätt inte anpassar sig till 
eller på något sätt inte lever upp till den hegemoniska förståelsen 
av genus. Att mobba HBTQ-elever är en social våldshandling, inte 
bara mot en individ, utan mot variationer kopplat till genus och 
sexualitet. Och på det sättet är mobbning en politisk handling.

De pedagoger som citeras från vår forskning tolkar sina HBTQ-
elevers erfarenheter och sitt skolklimat genom ett perspektiv som 
gör att de kan ”se” öppna handlingar av sexistiskt och homofobt 
våld, men inte hur ”skolor spelar en roll i att forma ungdomar-
nas självbild... inklusive maktförhållanden, arbete, känslor och 
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symbolik” (Pascoe 2007, 18). Även om forskningsdeltagarna upp-
märksammar närvaron av homofobi i sina skolor, saknar de insikt 
om hur sociala stigman och marginalisering fungerar ”i vardags-
situationer på daglig basis i skolan” (Youdell 2006, 13), eller ”hur 
skolprocesser oavsiktligt utesluter vissa elever från pedagogisk 
strävan ” (1). Som Ringrose och Renold (2010) hävdar, erbjuder 
”dominerande” mobbningsdiskurser ”som används för att förstå 
och adressera konflikter [elev till elev] erbjuder få resurser eller 
praktiska verktyg för att adressera och hantera vardaglig, norma-
tiv aggression och våld i skolor ” (575). Dessa ”normativa kränk-
ningar” är både ”exkluderande och skadliga praktiker” (575) och 
tas för givet som normala könade beteenden. Våra forsknings-
deltagares perspektiv på aggressivt beteende mellan elever åter-
speglar argumentet att sociala interaktioner som flickors skvaller, 
pojkars skojbråk eller ”lekfulla” utbyten av förolämpningar som 
”hora” och ”bög” sällan anses som öppet aggressiva beteenden. 
Därför märks sällan dessa lågintensiva aggressioner – som aktivt 
återskapar normativa förväntningar på kön och sexualitet – än 
mindre är det någon som aktivt inkluderar dem i det upptäckan-
de arbetet. Metoder för intervention och prevention, såväl som 
kompetensutveckling för lärare, bör belysa förhållandena mellan 
”normativa kräkningar” (Ringrose och Renold 2010), sexuella tra-
kasserier och de handlingar som för närvarande benämns som 
”mobbning” och omfatta en grundlig utbildning dels om ”genus 
som social konstruktion, skapandet av mer flexibla genusnormer 
samt uppvärdera mångfald gällande sexualitet i klassrummet” 
(Carrera, DePalma och Lameiras 2011, 494).

Vi föreslår en ny definition av mobbning som syftar till att ta 
itu med de frågor som beskrivs ovan och som kommer bidra med 
ett mer användbart ramverk för att (1) förstå den sociala betydel-
sen av kränkningar mellan elever och (2) utforma interventioner 
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som adresserar den kulturella innebörden i kränkningar mellan 
elever. Dessutom ville vi utveckla en definition av mobbning som 
utmanar mobbningsdiskursen och uppmärksammar det vardag-
liga våldet som ofta förpassas som ”normalt” ungdomsbeteende. 
Vi hävdar att det är nödvändigt att hålla dessa subtila kränkning-
ar i förgrunden eftersom de återspeglar de kulturella normer som 
är inbäddade i en given kontext – som en skola eller ett samhälle 
– och är de mekanismer genom vilka unga reglerar gränserna 
mellan ”den normala” och ”den andra.” Slutligen tar vi stånd-
punkten att majoriteten av kränkningarna mellan elever i USA:s 
offentliga skolor (jfr kommunala skolor) är kopplade till någon 
form av upprätthållande och reglering av normativa könsroller 
och vi anser att mobbning måste omdefinieras för att ta hänsyn 
till kopplingen mellan utsatthet och strukturell ojämlikhet:

Mobbning är öppen verbal, fysisk eller teknikbaserad 
(”nät”, textmeddelanden, etc.) aggressivitet som ihärdigt är 
riktad mot en eller flera personer över tid. Beteendet är en 
synlig form av aggression som har eskalerat från ett större 
system med lågintensiv eller dold normaliserad aggressi-
on som reglerar gränserna mellan det ”normala” och det 
”avvikande” i ett specifikt socialt sammanhang. De utsatta 
utsätts på grund av att de uppfattas vara avvikande i för-
hållande till det ”normala” såsom det kulturellt definieras 
inom kamratgruppen. Den här typen av aggressivt beteende 
fungerar som ett verktyg för att uppnå högre social status i 
en grupp eftersom utpekandet av andra som ”annorlunda”, 
ger utsättaren en högre position i den sociala hierarkin och 
förstärker ”reglerna” för vad som anses acceptabelt och 
inte. Aggressivt beteende mellan elever imiterar vanligtvis 
strukturell ojämlikhet, och därför kan mönster sannolikt 
återspegla systemisk marginalisering gällande genus, kön, 



Elizabethe Payne och Melissa J. Smith – 109

sexualitet, ras, funktionsförmåga och klass. Mobbning för-
stärker ofta genusnormer – idéer om ”rätt” och ”normal” 
maskulinitet och femininitet. Elever som anses ha icke-nor-
mativ könsidentitet eller uttryck (och i förlängningen, sex-
ualitet) är ofta måltavlor. Allt aggressivt beteende mellan 
elever kan inte kallas ”mobbning” – vissa är resultatet av 
individuella konflikter eller personlighetsskillnader.

Genom att omdefiniera mobbning på det här sättet, hoppas vi 
kunna rubba den kulturella mytologin om mobbning som en 
ofrånkomlig upplevelse i USA:s grundskolor och gymnasier. Den 
här definitionen är tänkt att ge tonvikt till de kulturella rötter-
na till ”problemet” aggressivitet mellan elever, vilket i slutändan 
kommer att främja interventioner som fokuserar på att förändra 
kulturella normer. 

”Hegemonin och det fasta grepp som diskursen om mob-
baren och anti-mobbning har om pedagogisk forskning, politik 
och praxis är i stort behov av en kritisk överblick” (Ringrose och 
Renold 2010, 591). Forskning om, och ett nytt synsätt på, aggres-
sivitet i skolan behöver i framtiden adressera mobbningens soci-
okulturella dimensioner (Ringrose 2008), den ”intensiva” sociala 
konkurrensen (Ringrose och Renold 2010) och de förväntningar 
på kön som är centrala för att förstå vad det betyder att vara ett 
könat subjekt i ett skolsammanhang. Vi letar efter sätt att uppnå 
hållbar förändring, och för att förändring ska vara hållbar måste 
interventioner i skolan ta på sig uppgiften att arbeta för kulturell 
förändring parallellt med våldsprevention. Antimobbningspa-
radigmet erbjuder inte verktyg för att uppnå detta mål, ”genom 
att använda vaga termer såsom mobbning och verbala påhopp, 
undviker det att granska de underliggande maktdynamiker som 
sådana beteenden ger näring åt och förstärker, [vilket] effektivt 
förstärker status quo” (Meyer 2008, 44). Dessutom påverkar den 
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ökade övervakningen och rapporteringen, som ofta åtföljer anti-
mobbningsprogram, oproportionerligt mycket redan marginali-
serade ungdomar, inklusive HBTQ-ungdomar och elever utanför 
vithetsnormen (Smith och Payne 2013).

Det som behövs är interventioner som uppmärksammar skol-
gång ”som att bli formad av den pågående distributionen av till-
gängliga diskursiva strategier” och även förstår att ”skolan är en 
materiell plats” (Youdell 2006, 58). Det är viktigt att förstå skolor 
på en makro- och mikrosociologisk nivå, som inbegriper både 
elevers upplevda erfarenheter och de kulturella processerna av 
att upphöja iscensättandet av hegemoniska genusmönster och 
heterosexualitet som något prestigefyllt i skolmiljön. Mobbning 
är inte antisocialt beteende, utan snarare både intensivt socialt 
och funktionellt beteende som har rötter i skolan och i större kul-
turella värdesystem. Det tjänar ett ”socialt syfte genom att stärka 
rådande makthierarkier och privilegier” och är ”en återspegling 
av bredare social ojämlikhet och fördomar” (Walton 2011, 140). 
”Det är en barometer för kollektiv social, kulturell och politisk 
ångest” och marginaliserar och ”smutskastar” ”rutinmässigt” de 
som ses som ”annorlunda” (140). Ett primärt område som marke-
ras och görs till måltavla är genus (och i förlängningen, sexualitet) 
och skolor är fortfarande medskyldiga ”i vardagliga kränkning-
ar som utgår från upprätthållandet av heterosexistisk/homofob 
hegemoni” (Smith och Smith 1998, 309). Frågan om makt måste 
konceptualiseras på nytt både när det gäller forskning och politik 
om mobbning, och flytta fokus från den begränsade uppfattning-
en om en individ med större makt som agerar mot en som är sva-
gare och mot en förståelse för ”de situationella och sociokulturella 
aspekterna av makt- och identitetsdimensionerna när det gäller 
genus och sexualitet” (Carrera, DePalma och Lameiras 2011, 488). 
I slutändan ger detta perspektiv en mer omfattande förståelse för 
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hur elever stigmatiseras i skolan – och denna förståelse är abso-
lut nödvändig för att utforma interventioner som har någon som 
helst möjlighet att skapa långsiktig förändring.
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När jag var utsatt för mobbning var det kanske till synes som 
många andra situationer när någon blir verbalt mobbad. Den 
största skillnaden med min mobbningssituation var att vuxna var 
ständigt närvarande. Jag har nämligen ett rörelsehinder och un-
der perioden som mobbningen pågick, så gick jag i en klass med 
barn som hade olika typer av funktionsvariationer, vilket innebar 
att vi ständigt hade assistenter omkring oss. Problemet för mig 
var att de vuxna valde att inte se. Vissa gånger agerade de men 
tyckte oftast att det var enklare att se det som att jag provocerat 
fram en reaktion hos min mobbare. Då fanns det något konkret 
som jag kunde göra. Assistenterna ville få dessa situationer att se 
ut som bråk, trots att det varje tillfälle skedde oprovocerat.

Hemma blev jag uppmuntrad att berätta om vad som hände i 
skolan för att skolpersonal är skyldiga att agera om någon elev 
blir utsatt för mobbning. Det slutade med att jag rapporterade 
varje händelse till skolan. I skolan skulle ett formulär fyllas i till-



Nadine Hultman – 121

sammans med mentor så det resulterade i att jag använde en stor 
del av rasterna till att fylla i formulär. Dessa formulär samlades 
på hög och först hände inget. När jag fortsatte med att ge exempel 
efter exempel, började de prata med mig om mobbningstrappan 
och andra verktyg som används när någon utsätts för mobb-
ning. Äntligen trodde jag att något skulle hända. Men det slutade 
med att samma åtgärd gjordes om och om igen. De pratade med 
min mobbare och sa att det inte var okej att bete sig på det här 
viset. Det var svårt för mig att förstå att de arbetade utifrån en 
mobbningstrappa eftersom samtalen med hen inte gjorde någon 
skillnad. 

Vuxna på skolan respekterade inte mig när jag sa att det inte 
blev någon skillnad och att mobbningen fortsatte. Eftersom inget 
hände, tog min mamma kontakt med skolan. Då blev även rektorn 
inkopplad men det blev ingen skillnad – allting gick ändå lika 
långsamt som det gjort förut. Till slut bestämde skolledningen att 
de skulle ordna ett möte med föräldrarna och rektorn men med 
tanke på hur lite som hänt sedan jag berättat att jag var mobbad, 
kom vi fram till att det var enklare att byta skola. 

Det var först då jag bytte skola som jag började uppleva en rik-
tig skillnad – att få komma till en skola där personalen var villiga 
att agera på elevernas upplevelse av sin situation. Om någon for 
illa visste jag att de skulle göra något och inte bara få det att se ut 
som om de gjorde något när de i själva verket samlade formulär 
på hög. Dessutom behövde inget ha hänt för att man skulle vara 
medveten om hur värdegrunden fungerade och vad man kunde 
göra om man blev utsatt för mobbning. 





Utmanande mobbningsfall: 
låt oss anta utmaningen
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Frida Warg, sakkunnig på Friends

Forskare från olika discipliner har gjort mycket för att svara på 
frågor om mobbningens orsaker, konsekvenser, uttryck och inte 
minst om effektiva insatser för förebyggande och åtgärdande ar-
bete. Vi vet så oerhört mycket mer om mobbning idag än vi gjorde 
för bara 10 år sedan, för att inte tala om för 30 år sedan. I det här 
kapitlet får vi ta del av Christina Salmivallis analys av ett rela-
tivt outforskat område: de allra svåraste och utmanande fallen 
av mobbning.

För de flesta elever upphör mobbningen vid interventioner 
från skolpersonal, men för några få blir det värre och för vissa 
fortsätter mobbningen trots insatser från vuxna. Hur kommer 
det sig? En förhållandevis stor del av forskningen om mobbning 
handlar om så kallade risk- och skyddsfaktorer. Riskfaktorer 
ökar risken för att mobbning ska uppstå och associeras med 
hög förekomst av mobbning, medan skyddsfaktorer ”buffrar” el-
ler skyddar mot utsatthet och associeras med låg förekomst av 
mobbning. Exempelvis skulle ett positivt skolklimat (skyddsfak-
tor) kunna fungera som en buffert för kompisars dåliga inflytande 
(riskfaktor) eller för vårdnadshavare som brister i omsorgen om 
sina barn (riskfaktor). Generellt sett är det därför bra att stärka 
skyddsfaktorerna och minska riskfaktorerna för att öka möjlig-
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heterna för en skola att motverka mobbning. Samma sak gäller 
olika antimobbningsprogram: de fungerar ofta bra. De stora 
metaanalyser som gjorts – vilket innebär att forskare statistiskt 
väger samman material från flera forskningsstudier – har visat 
att programmen och dess komponenter har effekt: mobbningen 
minskar med 15–20 %. Tillika finns ett antal framgångsfaktorer 
för att motverka mobbning: det råder exempelvis relativ konsen-
sus om att en hela skolan-ansats är grundläggande för ett effek-
tivt arbete mot mobbning. Det betyder att hela skolan bör vara 
delaktig: såväl skolledning, lärare och övrig skolpersonal som 
elever och vårdnadshavare.

Så visst vet vi mycket om mobbning idag. Men Salmivalli pe-
kar i detta kapitel på att utvärderingar och sammanfattningar av 
både förebyggande och åtgärdande insatser mot mobbning ofta 
fokuserar på vad som fungerar. Det är givetvis oerhört viktigt att 
veta vilka insatser som är effektiva, både för att de som arbetar 
med barn och unga ska kunna använda sig av metoder som har 
visat sig effektiva och för att vi alla ska lära oss mer om mobb-
ningens mekanismer. Men trots all denna kunskap som olika 
forskningsfält frambringat de senaste decennierna så riktar Sal-
mivalli i detta kapitel fokus på ett område som nästan inte befor-
skats alls: att förstå exakt hur skolpersonal ingriper i specifika 
fall av mobbning samt när och varför dessa insatser misslyckas. 
Salmivalli argumenterar för att vi nu måste lära oss av utmaning-
arna och inte bara av framgångarna.

Prevention brukar delas in i tre olika typer:
• Universell prevention riktar sig till en hel population, 

till exempel befolkningen i stort eller en hel skola.
• Selektiv prevention riktar sig till undergrupper där 

risken för problemet som ska förebyggas är större än i 
andra grupper.
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• Indikerad prevention riktar sig till högriskindivider 
där problematiken redan är etablerad.

Inom mobbningsfältet pratar man sammanfattande om att insat-
ser som syftar till att minska mobbning kan vara universella el-
ler riktade. Universella åtgärder består av förebyggande insatser 
som involverar alla elever, oavsett om de har varit direkt invol-
verade i mobbning eller inte. Riktade åtgärder å andra sidan fo-
kuserar på elever som är direkt inblandade i mobbning, antingen 
som utsättare eller utsatt. Forskning från de senaste decennierna 
lyfter fram att de program som sannolikt är mest effektiva för 
förebyggande av mobbning är de som har en hela skolan-ansats 
innehållande multipla komponenter och som kombinerar univer-
sella och riktade strategier. Men för att kunna rikta åtgärder mot 
specifika individer behöver vuxna i skolan få kännedom om den 
mobbning som pågår. De flesta mobbningsincidenter äger dock 
rum i miljöer där vuxna inte är närvarande, till exempel skolgård 
eller korridorer, och många elever berättar inte om sin utsatthet. 
Trygga, varma och förtroendefulla relationer mellan lärare och 
elever lägger grunden för att såväl åtgärdande som förebyggande 
arbete ska lyckas. Varma relationer kan öka elevernas benägen-
het att agera mot mobbning, och även deras vilja att anförtro sig 
till vuxna när de själva eller andra behandlas illa.

Ett exempel på relationsskapande insatser kan vi se på en av 
de skolor Friends samarbetar med i Sverige där rektorn berättar 
att de arbetar mycket med relationer och till exempel genomför 
hembesök innan elever börjar på skolan, med syftet att både elev-
er och vårdnadshavare ska känna att alla är del av samma team. 
Att skapa dessa varma relationer med eleverna är en process där 
generell och vardaglig kommunikation kan vara ett verktyg att 
använda sig av. Det sägs att kroppsspråket är en större del av vår 
kommunikation än det vi förmedlar med ord. Därför är det viktigt 



128 – Christina Salmivalli

att tänka på hur kroppsspråk, blickar och tilltal mellan vuxna och 
elever ser ut i skolan. Det går i vissa fall att likna läraryrket med 
en skådespelares uppgift: du står alltid på en scen och behöver 
tänka över vad du vill förmedla till din publik. Om du vill visa 
eleverna att de är viktiga och värdefulla – hur ska du få ditt bud-
skap att nå fram? Det är bra att vi med så enkla medel som röstlä-
ge eller ögonkontakt kan påverka vår omgivning positivt. Vi kan 
få en annan människa att känna sig sedd och betydelsefull, eller 
värdelös och tråkig – bara genom att vrida på kroppen, förändra 
vårt ansiktsuttryck eller le. Att med detta som utgångspunkt bli 
observerad av en kollega är ett bra sätt att utvecklas. Det handlar 
inte om att leta fel eller att bli bedömd, utan att synliggöra sådant 
som görs omedvetet. Det är en möjlighet att se sig själv och verk-
samheten med nya ögon och diskutera hur kommunikationen 
med eleverna ser ut, om det finns några mönster som upprepar 
sig och vilken barnsyn som förmedlas.

Huruvida elever ska ha en roll – och vilken typ av roll – när det 
gäller mobbning är kontroversiellt. Att stärka åskådarnas med-
vetenhet, empati och benägenhet att stötta kamrater som utsätts 
för mobbning, istället för att förstärka och understödja beteen-
det hos de som utsätter har visats sig effektivt. Dock visar annan 
forskning att metoder där elever involveras i arbetet mot mobb-
ning till och med kan vara kontraproduktivt. Så vad är egentligen 
rätt? Faktum är att elevdelaktighet är viktigt. Men som Salmivalli 
utvecklar i detta kapitel är det skillnad på att å ena sidan tillde-
la elever ett tungt och uttalat ansvar att stoppa mobbning, och 
å andra sidan att främja civilkurage och ta fram regler för hur 
åskådare kan agera när de bevittnar mobbning.

Något som lyfts i detta kapitel är vikten av att som skolperso-
nal tydligt kommunicera och ta ställning mot mobbning då det 
visat sig att elever då är mer benägna att berätta om de utsatts för 
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mobbning. Samtal om mobbning kan därför inte bara förläggas 
på temadagar, mentorstid eller på särskilda lektioner. Skolor som 
arbetar ämnesintegrerat med trygghetsfrågor, som har lärare 
som tydligt tar ställning mot mobbning och håller frågan ständigt 
aktuell har större möjligheter att motverka mobbning. Dessutom: 
hur viktigt det än är att alltid agera i stunden när mobbning och 
kränkningar sker så förtydligar det här kapitlet att det inte räcker 
med att agera på varje enskild incident – skolpersonal måste in-
gripa och agera i situationen utifrån helheten. Mobbning är kom-
plext och behöver angripas därefter.

Kärnan är att om en skola vill ha ett trygghetsarbete som är 
heltäckande och effektivt behövs flera perspektiv: som exempel-
vis en kombination av universella och riktade insatser, eller en 
kombination av engagerade elever och vuxna som tar ställning. 
Och som grund: varma och förtroendefulla relationer. Det mås-
te vara utgångspunkten för såväl förebyggande som åtgärdande 
arbete.
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Utmanande mobbningsfall:  
låt oss anta utmaningen

Christina Salmivalli

Även om antimobbningsprogram reducerar förekomsten av 
elever som mobbar andra och elever som blir mobbade, är 
minskningen begränsad till 15–20% (Gaffney, Ttofi, & Farring-
ton, 2019; Ttofi & Farrington, 2011). Därmed skyddar inte ens de 
mest effektiva programmen alla utsatta barn och har begränsad 
påverkan på beteenden hos vissa barn som utsätter andra för 
mobbning. Hittills har mobbningsforskning om både prevention 
och intervention fokuserat på positiva resultat genom att utvär-
dera och jämföra effekter som olika antimobbningsprogram har 
åstadkommit. Vidare har analyser av programmens effektiva 
komponenter främst riktat in sig på universella, förebyggan-
de insatser (Ttofi & Farrington, 2011). Även om detta är viktigt, 
har det överskuggat försök att förstå exakt hur skolpersonal in-
griper i vissa mobbningsfall och när och varför dessa insatser 
misslyckas. Vidare saknas studier som undersöker interventio-
ner ur perspektivet från barn som mobbar: det är inte känt hur de 
uppfattar olika åtgärder som vidtagits av vuxna. I det här kapit-
let diskuteras några angelägna frågor inom forskningsfältet för 
mobbningsprevention och intervention: varför är vi inte effekti-
vare gällande reduktion av mobbning; Hur kan egenskaperna i 
specifika mobbningsfall mildra/dämpa interventionernas effek-
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tivitet; och hur bör vi ta itu med dessa frågor i framtida forskning 
och i utbildningspraxis.

Mobbning av någon i kamratkretsen är fortsatt ett utbrett 
problem bland barn i skolåldern världen över. De utsatta lider av 
depression, ångest, låg självkänsla, avvisas ofta av sin omgivning 
och har få eller inga vänner i sitt klassrum (Salmivalli & Isaacs, 
2005). De negativa konsekvenserna är särskilt allvarliga bland 
unga som utsätts över längre tid (Bowes et al., 2013) och ibland 
påverkas deras liv in i vuxen ålder i form av problem med psy-
kisk ohälsa, självmordstankar och självmordsbeteenden samt 
marginalisering från samhället (Lereya et al., 2015; Ttofi et al., 
2011). Således utgör mobbning ett allvarligt hot mot en hälsosam 
utveckling för enskilda individer samt betydande kostnader för 
samhällen (e.g., Cohen and Piquero, 2009).

Insatser som syftar till att minska mobbning kan vara univer-
sella eller riktade. Universella insatser består av förebyggande 
insatser som involverar alla barn, oavsett om de har varit direkt 
involverade i mobbningen eller inte. Riktade insatser, å andra si-
dan, inbegriper barn som är inblandade antingen som utsatta el-
ler utsättare i specifika mobbningsfall som uppmärksammats av 
skolpersonalen. Många antimobbningsprogram består av flerta-
let universella element (såsom elevlektioner, kunskapskampanjer 
och ökad tillsyn på skolgården), i kombination med riktlinjer gäl-
lande riktade insatser. De flesta utvärderingsstudier som gjorts 
testar effekterna av program som helhet, utan att särskilja deras 
olika komponenter. Även om sådana studier är viktiga, kan de ha 
överskuggat försök att förstå exakt hur skolpersonal ingriper i 
vissa mobbningsfall och när och varför det inte är framgångsrikt.
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Vi har lärt oss av framgång,  
låt oss nu lära av utmaningarna
Hittills har forskningsfältet om mobbningsprevention och inter-
vention fokuserat på framgång genom att utvärdera och jämföra 
effekterna som åstadkommits av olika riktlinjer eller program 
(i försök att ta reda på ”vad som fungerar” eller identifiera det 
”mest effektiva” programmet). Även om metaanalyser visar att 
antimobbningsprogram minskar förekomsten av elever som 
mobbar andra och de som mobbas av någon annan, är den 
genomsnittliga minskningen endast 15–20% (Gaffney et al., 2019; 
Ttofi & Farrington, 2011). Inte ens de mest effektiva programmen 
skyddar alla barn från utsatthet och de har begränsad inverkan på 
beteendet hos vissa barn som mobbar. Uppenbarligen förhindrar 
inte universell prevention all mobbning, och det är av yttersta 
vikt att hitta effektiva åtgärder som fungerar i dessa fall. Därför 
bör vi kanske börja zooma in på de mobbningsfall som förblir 
olösta och försöka förstå när och varför det blir så.

Det bör klargöras att med mobbningsfall menar jag eleven 
som vid upprepade tillfällen blir mobbad, eleven/eleverna som 
mobbar samt den större kamratkretsen inom vilken situationen 
utspelar sig. Ett mobbningsfall kan till exempel beskrivas som 
”Pete och Noel mobbar Mark dagligen, huvudsakligen genom ver-
bala kränkningar men ibland även med fysisk aggression. Gene-
rellt avvisas och utesluts Mark av klasskamrater.” Olösta fall är 
fall där mobbning fortsätter trots att en riktad intervention till-
lämpats, även om någon av mobbningens egenskaper förändras 
(exempelvis skiftar från direkt mobbning i ett fysiskt samman-
hang till mobbning på nätet).

Jag hävdar att det vore angeläget att studera resultaten av rik-
tade interventioner på ett systematiskt sätt – och etablera förstå-
else för utmanande faktorer som bidrar till att ett mobbningsfall 
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förblir olöst trots att en riktad insats genomförts. Vi organiserade 
nyligen en ettårig utbildning för lärare och annan skolpersonal 
om utmanande mobbingsfall. I den kontexten bad vi dem att på 
en till två sidor beskriva ett utmanande mobbningsfall som de har 
varit inblandade i. Dessa beskrivningar avslöjade att skolperso-
nalens förklaringar till varför vissa mobbningsfall var svårare att 
lösa än andra varierar. Beskrivningarna innehöll hänvisningar 
till enskilda egenskaper hos så väl utsatta barn som de som mob-
bar, kvaliteten på samverkan med hemmet, typen av mobbning 
(exempelvis upplevdes nätmobbning svårhanterligt och detsam-
ma gällde mycket subtila former av mobbning), eller den rådande 
gruppdynamiken (som att hela skolklassen är involverad). Vissa 
fall kan förbli olösta på grund av själva interventionsmetoden, 
eller på grund av attityder eller egenskaper hos de vuxna som in-
griper. Att studera riktade interventioner och utmanande fakto-
rer skulle verkligen kunna belysa viktiga aspekter när det gäller 
varaktigt utsatta elever. 

Alltför många utsatta elever  
berättar inte för vuxna
För att vuxna ska kunna ingripa måste de få reda på att mobb-
ningen förekommer. Tyvärr kommer emellertid vissa fall aldrig 
fram i ljuset. Majoriteten av alla mobbningsincidenter äger rum 
i miljöer där vuxna inte närvarar, till exempel på skolgård eller i 
korridorer under raster, och många elever som är utsatta berättar 
inte om det. Förekomsten av att berätta för någon om utsatthet för 
mobbning har visat sig vara 50–70% i bästa fall – i vår senaste 
finska studie var det 55% (Blomqvist et al., 2020). Utsatta elever 
tenderar att berätta för sina vänner snarare än för vuxna och of-
tare för föräldrar än för lärare. Att berätta för en lärare är sällsynt 
(endast 3–18% av utsatta elever), och att berätta för någon annan 
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vuxen i skolan är ännu ovanligare (3–9%) (Smith & Shu, 2000). I 
Haataja och kollegors studie (2016) kom faktiskt endast en av fyra 
kroniskt utsatta elever till skolpersonalens kännedom.

Vi har nyligen identifierat att förutom årskurs (yngre barn 
är mer benägna att berätta) och kön (flickor är mer benägna att 
berätta) finns några ytterligare faktorer som ökar sannolikhe-
ten att berätta för en vuxen om utsatthet (Blomqvist et al., 2020). 
För det första var elever som hade utsatts en längre tid mer be-
nägna att berätta för en vuxen om det. För det andra var elever 
som uppfattade klasskamrater som stöttande, och de som upp-
fattade att deras lärare hade ett starkt engagemang mot mobb-
ning mer benägna att rapportera mobbning som de utsattes för. 
Så utöver att ha lämpliga kanaler för att rapportera om mobb-
ning: att skolpersonal intar en tydligt kommunicerad ställning 
mot mobbning är ett effektivt sätt att främja att elever berättar. 

Att ingripa i specifika fall  
(även upprepade gånger) räcker inte
Forskning visar att många utsatta elever inte är nöjda med resulta-
tet av lärarnas ingripanden. I några studier tillfrågades elever som 
blivit mobbade om någon lärare ingrep och huruvida det var hjälp-
samt. Smith och Shu (2000) rapporterade att bland 2 308 unga i 
Storbritannien stoppades eller minskade mobbningen i 56% av 
fallen efter ett ingripande från en lärare. Dock var situationen oför-
ändrad för 28% och mobbningen ökade faktiskt i 16 %. På liknande 
sätt indikerar en nederländsk studie med 2 766 barn (Fekkes et al., 
2005) att lärares ingripande var till hjälp i 49% av fallen, men situ-
ationen var oförändrad i 34% och blev värre i 17% av fallen. I båda 
studierna sa således hälften av eleverna att de inte blev hjälpta av 
insatserna. I dessa studier klargjordes dock inte vad lärarna fak-
tiskt hade gjort för att stoppa mobbningen. 
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I den randomiserade kontrollerade studien (RCT, 2007–09) av 
antimobbningsprogrammet KiVa®, i Finland, organiserades sepa-
rata uppföljningsmöten med det utsatta barnet och med mobbarna 
efter varje riktad insats. Under det första mötet tillfrågades eleven 
som blivit utsatt om insatserna hade varit framgångsrika. Upp till 
97,6% av de utsatta eleverna vars fall hade behandlats av vuxna på 
skolan rapporterade att mobbning antingen hade slutat (78,2%) el-
ler minskat (19,5%). Endast 2,1% sa att det förblev oförändrat, med-
an 0,3% sa att det blev värre (Garandeau et al., 2014). Det bör note-
ras att denna studie skilde sig från Smith och Shu, liksom Fekkes 
med kollegors studie i flera avseenden. För det första så utvärde-
rades de riktade insatserna inom ramen för ett universellt program 
under en randomiserad kontrollstudie – riktade insatser kan vara 
mer effektiva när de genomförs samtidigt som universella insat-
ser. För det andra fick de vuxna som tillhör skolornas KiVa-team 
(som var ansvariga för att ingripa) tydliga riktlinjer om att hantera 
mobbningsfall med evidensbaserade metoder. Slutligen rapporte-
rades resultatet (om mobbning hade upphört eller inte) ungefär två 
veckor efter insatsen, så det gällde endast kortsiktiga effekter. 

Efter ovannämnda RCT-studie genomfördes antimobbnings-
programmet KiVa utbrett i finska skolor från 2009. Våra (opubli-
cerade) data som samlats in under de tio åren med bred implemen-
tering visar något lägre framgång för riktade interventioner. Enligt 
eleverna som sa att skolpersonalen hade ingripit när de utsattes, 
hade den negativa behandlingen upphört eller minskat för 72% (i 
genomsnitt under åren), förblivit densamma i 20% av fallen och 
blivit värre för 8%. Vi frågade också elever som hade varit mål för 
riktad intervention från en vuxen på grund av att de mobbat en an-
nan elev, om detta ledde till en förändring i deras beteende. Bland 
dessa elever sa 80% att insatsen fick dem att upphöra med, eller 
minska, sitt mobbningsbeteende.
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Även om det inte finns någon empirisk forskning på detta tyder 
anekdotiska bevis på att lärare och annan skolpersonal ofta tänker 
på mobbningsinterventioner som att ingripa i specifika, enskil-
da mobbningshändelser som de bevittnar eller hör om. Faktum 
är att många studier om ingripanden ger lärarna ett hypotetiskt 
mobbningsfall följt av frågor om hur de skulle ha, eller har, ingri-
pit när de möter en sådan situation. Men att bli mobbad är mer än 
en incident – eller till och med en serie incidenter. De vuxna bör 
ingripa i den mobbade elevens situation som helhet – med andra 
ord, de bör ingripa i mobbningsfallet, inte bara i separata mobb-
ningstillfällen. Detta innebär att det inte räcker med att (om och 
om igen) be elever som mobbar att ”sluta omedelbart” varje gång 
de ägnar sig åt kränkningar gentemot en viss person. I stället bör 
vuxna ordna en serie av möten med de involverade eleverna, med 
allvarliga diskussioner om det faktum att en elev vid upprepade 
tillfällen blir negativt behandlad och att det måste sluta.

Vilken typ av intervention fungerar bäst?
Två huvudmetoder för att ingripa i mobbningsfall brukar be-
nämnas konfronterande och icke-konfronterande tillväga-
gångssätt (Garandeau et al., 2014). I det konfronterande tillväga-
gångssättet är essensen ett fördömande av mobbningsbeteendet 
och att hålla mobbarna öppet ansvariga för skadan som 
orsakats. Detta rekommenderas i Dan Olweus banbrytande 
antimobbningsprogram. Enligt Olweus (2013) borde det finnas 
någon form av sanktioner för mobbarna och skolpersonal 
måste göra tydligt för dem att sanktionen är en följd av deras 
mobbningsbeteende. Sanktionen behöver inte vara något 
faktiskt straff; det kan helt enkelt vara att ha ett allvarligt 
samtal med mobbarna eller att informera deras vårdnadshavare 
om mobbningen. I motsatts till detta är grunden i det icke-
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konfronterande tillvägagångssättet att väcka mobbarnas empati 
för sina offer. Mobbarna får inte skulden och det är inte ens 
nödvändigt att nämna att de har orsakat skada. Målet är att skapa 
en gemensam förståelse för att situationen är smärtsam för den 
utsatta och att något måste göras för att förändra situationen. 
Fokus ligger på att lösa situationen och därigenom undvika arga 
och defensiva reaktioner från mobbarna; de bör vara mindre 
frestade att frånskriva sig ansvaret för mobbning när de inte ens 
beskylls för det.

Huruvida mobbningsfall bör hanteras på ett sätt som fördö-
mer mobbningen, som i den konfronterande metoden, eller på 
ett sätt som nyttjar mobbarnas empati, som i den icke-konfron-
terande metoden, är en kontroversiell fråga: debatten om vilken 
metod som bör rekommenderas pågår. Hittills har endast en stu-
die jämfört effektiviteten av de två metoderna (Garandeau et al., 
2014). Ingen av dem var överlag effektivare – men slutsatserna 
tyder på att deras relativa effektivitet kan variera mellan mobb-
ningsfall. Exempelvis fungerade konfronterande tillvägagångs-
sätt lite bättre än det icke-konfronterande tillvägagångssättet i 
högstadiet, och det icke-konfronterande tillvägagångssättet var 
mer effektivt i fall där utsattheten hade pågått över en längre tid.

Johander och kollegor (submitted) undersökte genomföran-
det och effektiviteten av de konfronterande och icke-konfronte-
rande strategierna i 1211 KiVa-skolor under sex år (läsåret 09–10 
till läsåret 2015–2016), baserat på årliga enkätundersökningar 
genomförda av elever och skolpersonal. Resultaten indikerade 
återigen att det totalt sett inte var någon skillnad i den genom-
snittliga effektiviteten av konfronterande och icke-konfronte-
rande tillvägagångssätt. De flesta skolorna hade valt att använda 
den förstnämnda metoden, men både medlemmar i KiVa-team 
och elever som blivit mobbade var lika nöjda med resultatet av 
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riktade interventioner i de skolor som använde någon av meto-
derna. Under den sexåriga forskningsperioden fanns en trend 
att fler skolor använde sina egna anpassningar (tillvägagångs-
sätt som inte kommunicerades i KiVa-materialet). Intressant 
nog var såväl KiVa-teamet som elever i skolorna som använde 
sina egna anpassningar något mindre nöjda med resultatet av de 
riktade interventionerna än de i skolor som använde metoder 
som programmet rekommenderade. Slutligen var medlemmar i 
KiVa-teamet och elever i skolor som inte kunde specificera sitt 
tillvägagångssätt (”visste inte vilken metod de använde”) minst 
nöjda med resultaten. Sammantaget antyder resultaten att själ-
va tillvägagångssättet kanske inte spelar så stor roll, så länge det 
finns evidensbaserade metoder på plats.

I praktiken är det sannolikt att skolpersonal som ingriper i 
mobbningssituationer använder olika kombinationer av element 
från såväl konfronterande som icke-konfronterande strategier. 
De kan även lägga till delar i diskussionerna som inte ursprung-
ligen var ämnade att vara en del av det, som till exempel att be-
skylla eller skambelägga barnet som mobbar. Trots det är nästan 
ingenting känt om (icke-)effektiviteten av dessa olika element och 
deras kombinationer, eller om mobbarnas kognitiva och emotio-
nella respons på hur de blir bemötta i interventionsdiskussioner-
na. Socialpsykologin ger ett viktigt perspektiv på varför insatser 
ibland misslyckas med att förändra beteende. Psykologisk re-
aktans är en omedelbar, obehaglig och motiverande affekt som 
individer kan få när någon försöker påverka ens tänkande eller 
beteende – det uppstår från upplevelsen, oavsett om personen 
är medveten om det eller inte, att dennes frihet hotas (Brehm & 
Brehm, 1981). Vanligtvis mäts reaktans genom delar som: ”[Bud-
skapet] försökte pressa mig” eller ”[Budskapet] försökte fatta ett 
beslut åt mig” (Steindl et a., 2015). Där eleverna får höra att deras 
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beteende måste förändras kan psykologisk reaktans förväntas 
i form av motstånd, d.v.s. fördömande av interventioner. Reak-
tans kan dock även inträffa som svar på empatihöjande försök, 
eftersom de innebär att någon övertalas att tänka och känna på 
ett visst sätt. Det finns belägg för att påtryckningar för att hjälpa 
en person i behov kan minska, snarare än öka, individens vilja 
att hjälpa personen – samtidigt som annan forskning antyder att 
reaktansen är lägre när empati framkallas (Shen, 2010). När över-
talning verkar olämplig eller orättfärdig (som när eleven inte vill 
kännas vid att den har varit del i mobbningen, eller ”det var bara 
ett skämt”), är reaktansen sannolikt hög, vilket leder till liten eller 
ingen avsikt att ändra sitt beteende. Även inramningen av bud-
skapet spelar sannolikt roll. Till exempel, när en vuxen fördömer 
mobbningsbeteendet, är det möjligt att antingen beskylla eleven 
som person, eller tvärtom säga till eleven att även om hen har 
gjort fel så är den vuxna säker på att eleven kan ändra sitt bete-
ende och göra skoldagarna trevligare för den utsatte. Fördöman-
de av beteendet sätter tydliga gränser för vad som är accepterat 
och vad som inte är det, och förstärker möjligheten till förändring 
medan att beskylla eleven kan ha en motsatt effekt.

(Hur) ska elever användas i interventioner?
Huruvida elever ska ha en roll – och vilken typ av roll – i att 
förebygga och åtgärda mobbning är kontroversiellt. Å ena 
sidan har forskning visat att jämnåriga åskådares respons är 
avgörande för att hindra eller förstärka mobbningen (Salmivalli 
et al., 2011). Några av de mest effektiva mobbningsförebyggande 
programmen, som antimobbningsprogrammet KiVa som 
utvecklats i Finland, bygger på att öka åskådares medvetenhet, 
empati och tilltro till sin egen förmåga att stödja utsatta elever, 
istället för att förstärka mobbarnas beteende (Kärnä et al., 2011). 
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Å andra sidan, enligt Ttofi och Farringtons metaanalys (2011) kan 
”work with peers” (d.v.s. elevstödjande arbete) i en intervention 
till och med vara kontraproduktiv; antimobbningsprogram med 
denna komponent var i genomsnitt mindre effektiva än program 
som inte involverade ”work with peers”. I Ttofi och Farringtons 
analys definierades emellertid arbete med elevstödjare som ”att 
elever formellt engageras i att hantera mobbning” (inklusive 
användning av formellt utsedda elevmedlare eller elevstödjare), 
snarare än medvetandegörande av alla elevers roll och form- 
ulering av regler för åskådares respons vid mobbning. På en 
teoretisk såväl som empirisk grund rekommenderas den senare 
typen av metod starkt (Salmivalli, 2010). Formella ”elevhjälpare” 
som ingriper i mobbning har, baserat på nuvarande evidens, liten 
effekt på pågående mobbning. Det bör dock påpekas: att tilldela 
elever utbildarroller (som involverar dem i medvetandegörandet) 
har visat sig vara effektivt för att minska mobbning bland 
ungdomar (NoTrap! se Palladino, Nocentini, & Menesini, 2015). 
Sammanfattningsvis, även om vuxna alltid bör ta ansvaret för 
att ingripa mot mobbning, kan det vara bra att stärka alla elever 
så att de synliggör sina personliga anti-mobbningsattityder och 
stöttar de elever som riskerar att utsättas för mobbning eller 
redan upplever det.

Den trygga kontextens paradox: 
Vad betyder det och varför spelar det roll?
Ett gemensamt mål för pedagoger och forskare är att hitta sätt 
 att minska förekomsten av mobbning. Oroväckande bevis ty-
der dock på att utsatta elever har det särskilt svårt när de 
befinner sig i sammanhang (till exempel klassrum eller skolor) 
där den allmänna nivån av utsatthet för mobbning är låg, eller 
är minskande över tid. Med andra ord: unga som är de enda, 
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eller bland de ytterst få utsatta i sitt sammanhang, mår sämre 
än unga som utsätts i sammanhang där många andra delar 
deras upplevelser. Detta fenomen har nyligen kallats den trygga 
kontextens paradox (Garandeau & Salmivalli, 2019).

Hur kan det komma sig att utsatta ungdomar mår sämre i tryg-
gare sammanhang? Teorin om social jämförelse (Festinger, 1954) 
erbjuder en förklaringsmodell: i klassrum eller skolor med många 
utsatta, kan eleverna jämföra sig själva med andra i liknande po-
sitioner, vilket kan hjälpa dem återupprätta sin självkänsla. Om 
det däremot är sällsynt att vara utsatt i sammanhanget, tenderar 
de som upplever mobbning vara mer benägna att klandra sig själ-
va för situationen och göra negativa självskattningar (Schacter 
& Juvonen, 2015). En annan mekanism är interpersonell: Utsatta 
ungdomar knyter ofta an till andra som mobbas, delvis för att de 
inte har något annat val (Sentse et al., 2013). Det kan vara svårare 
för utsatta elever att bli vän med andra i klassrum med låga nivåer 
av utsatthet. Att sakna vänner, i sin tur, förvärrar problemet med 
internalisering för den utsatta. Slutligen, modellen person-group 
dissimilarity menar att kamratgruppens attityder gentemot sina 
medlemmar beror på vad som är normativt i gruppen (Wright 
et al., 1986). Följaktligen betraktas ofta utsatta som socialt avvi-
kande i klassrum eller skolor med låga nivåer av utsatthet, och är 
därför mer benägna att bli avvisade av den dominerande kamrat-
gruppen (Sentse et al., 2007). 

Sannolikt är det inte bara en trygg kontext som bidrar till den 
förvärrade upplevelsen för nya eller redan utsatta elever - utan 
barn med hög grad av bristande anpassning löper stor risk att för-
bli eller bli utsatta för mobbning även i relativt trygga kontexter. 
Med andra ord kan vissa typer av missanpassning vara utmanan-
de faktorer som bidrar till en bestående utsatthet. En nyligen ge-
nomförd studie av Kaufman och kollegor (Kaufman, Kretschmer, 
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Huitsing, & Veenstra, 2018) pekar i den riktningen. De undersökte 
olika utvecklingsvägar för utsatta barn i skolor som implemente-
rade antimobbningsprogrammet KiVa i Nederländerna under två 
år. Resultaten visade att även om programmet hjälpte de flesta ut-
satta barn ur rollen som utsatt, så var en femtedel av barnen som 
identifierades som utsatta vid baslinjemätningen (3,6% av alla 
barn i urvalet) på utvecklingsvägen mot varaktig utsatthet: de 
fortsatte att bli mobbade trots att programmet genomförts i deras 
skolor. Jämfört med barnen vars utsatthet minskade, uppvisade 
de varaktigt utsatta redan vid baslinjemätningen, innan progra-
mimplementeringen inleddes, högre grad av socialt utanförskap, 
ångest och depression. Ytterligare insikt i de processer som gör 
att utsattheten fortsätter bland dessa sårbara barn behövs. Till 
att börja med bör vi ta reda på om de från början identifierades 
som utsatta av skolpersonalen, och om några riktade insatser ägt 
rum för att stoppa mobbningen som de upplevde.

Ur praktisk synvinkel innebär den trygga kontextens paradox 
att vi inte bör nöja oss med data som visar minskningar i den to-
tala nivån av utsatthet. En kontext med låg utsatthet kan vara sär-
skilt traumatiserande för de få individer som förblir utsatta. Detta 
är ytterligare anledning att anta att förebyggande arbete inte är 
nog; mer uppmärksamhet behöver ägnas åt riktade insatser och 
särskilt åt utmanande fall som inte är enkla att klara upp.

Slutsatser
Vi vet redan relativt mycket om att förebygga mobbning. Den 
goda nyheten är att vi kan uppnå betydande minskningar av 
problemets förekomst genom att implementera evidensbasera-
de antimobbningsprogram. De dåliga nyheterna är dock att det 
finns barn som förblir eller blir utsatta även i sammanhang som 
är relativt trygga eller ”mobbningsfria” – och det finns stöd för 
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att dessa barn tenderar att vara de mest missanpassade. Vi behö-
ver en fördjupad förståelse för varför vissa barn inte blir hjälpta 
av vanliga interventioner – och om rollen för de individer som 
mobbar, kamratgruppen, familjerna och de åtgärder som vidtas 
(eller inte vidtas) i skolorna i sådana varaktiga mobbningsfall. Vi 
behöver även studier som tittar närmare på riktade interventio-
ner som syftar till att ändra beteendet hos barn som mobbar och 
undersöker hur barn med olika individuella egenskaper svarar 
på olika former av interventioner. Detta kan ge ytterligare inblick 
i varför vissa är mer motståndskraftiga till interventionsförsök 
än andra. Att fira framgångar är bra, men vi kan också lära oss 
mycket av misslyckanden. Det är dags att anta utmaningen och 
undersöka de mest utmanande mobbningsfallen.

Författarens projekt CHALLENGE (finansierat av ERC) påbörjas 
senare i år.
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Jag blev mobbad i stort sett under hela den tioårsperiod då jag 
gick i min grundskola. Skolan var liten och det gick endast 200 
elever där från förskoleklass till årskurs nio. Det betydde att om 
en person hade vänner på skolan så kändes det väldigt tryggt, 
men om någon kände sig ensam så blev det också väldigt tydligt. 
Vilket var det som hände mig.

Min upplevelse är att jag blev utfryst konstant i min klass. De 
sa ofta elaka kommentarer till mig, gav mig blickar och pratade 
illa om mig. Det var som att det var okej att hacka på just mig. Och 
även fast lärarna såg i princip allting så gjorde de ingenting. Jag 
fick istället gång på gång höra hur jag skulle undvika dem i min 
klass, inte bry mig om dem, vilket dock blev svårt då vi endast 
var tjugo stycken i klassen med mig och min syster inkluderade. 
Jag fick alltså skulden för att de var elaka mot mig, och det kän-
des som att lärare och andra på skolan förvred sanningen så att 
det skulle se ut som att jag var problemet. För att det skulle bli 
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mer bekvämt för dem. De som var inblandade i situationen var 
skolan, mina mobbare och även mina föräldrar. Mina föräldrar 
var ett oerhört stort stöd för mig, och de gjorde allt i deras makt 
för att försöka göra situationen bättre. Utan deras stöd hade jag 
inte klarat det. 

I mellanstadiet gick det även över till fysisk mobbning då en 
tjej i klassen började slå mig, rycka mig i håret och sparka mig. 
Ofta skedde det i omklädningsrummet, men även på rasterna. 
Mina föräldrar fick gå på möten med skolpersonalen och tjejens 
föräldrar, men där sa de åt mina föräldrar att de skulle tycka synd 
om tjejen istället eftersom hon ”hade det svårt med sig själv”, fast 
de kunde inte berätta anledningen till varför det var så. Den fysis-
ka mobbningen blev bättre med tiden, men allt det andra fortsatte 
hela grundskolan. 

Situationen förändrades då jag började gymnasiet, något som 
jag länge hade sett fram emot. Där träffade jag lärare som tog mig 
på allvar och som behandlades mig rättvist. Och de uppmuntrade 
mina studier vilket gjorde lektionerna roliga. Jag hamnade i en 
klass med personer som hade liknande intressen som jag själv.
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Kapitelpresentation
Frida Warg, sakkunnig på Friends

De flesta av oss har gått i skolan någon gång i våra liv och har där-
för egna erfarenheter av det komplicerade nät av relationer som 
ett klassrum består av. Om du är lärare vet du att elevernas re-
lationsprocesser är ständigt pågående och påverkar nästan allt i 
skolan. Mobbning påverkar elevernas relationer med vänner och 
vuxna i skolan. Det är vanligt att mobbade elever känner skam-
känslor, vilket gör det svårt att skapa och upprätthålla sociala re-
lationer. Mobbade elever har färre vänner, är mer ensamma och 
litar mindre på sina lärare. 

I det här kapitlet argumenterar Rene Veenstra för att det krävs 
en ”vi-kultur” för att tackla mobbning, och att lärare bör se på 
ett klassrum som en grupp snarare än en uppsättning individer. 
Veenstras slutsatser bygger på forskning om sociala nätverk som 
används för att undersöka mobbning som en gruppprocess och 
innebär att ställa frågor till elever om mobbning (vem mobbar 
du), utsatthet (av vem blir du mobbad) och försvar (av vem för-
svaras du) liksom andra relationer, som vänskap (vilka är dina 
bästa vänner) och avvisande (vem gillar du inte). 

Ett av skolans uppdrag är att skapa förutsättningar för goda 
och hälsosamma relationer mellan elever. Därför kan kartlägg-
ning av elevernas sociala relationer i skolan vara viktigt efter-
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som barns och ungas sociala interaktioner med andra till stor 
del genomförs i skolan. Eftersom en skola är en dynamisk miljö i 
ständig förändring är det viktigt att skapa en bild av situationen 
där med hjälp av flera olika kartläggningsmetoder som observa-
tioner, intervjuer eller undersökningar. Nästa steg är att ta reda 
på varför situationen är som den är och att göra en analys genom 
att identifiera de underliggande orsakerna. Kunskap om vem som 
har kopplingar till vem, och på vilket sätt, kan vara en bra start 
för skolan att avgöra var och hur man ska ingripa. 

Sociala normer lyfts i detta kapitel som något som måste be-
aktas när det gäller mobbning. Sociala normer formar och upp-
rätthåller beteenden i den mån att om du följer en norm kommer 
du att belönas med till exempel godkännande, social inklude-
ring och status – medan om du avviker från en norm riskerar du 
straff som avvisande, utsatthet och uteslutning. Det är viktigt att 
komma ihåg att eleverna inte är de enda som ansvarar för nor-
merna som finns i ett klassrum – lärare är också en del av att 
konstruera och stärka sociala normer. Vuxna måste se sig själva 
i spegeln och fråga: På vilket sätt skapar eller medskapar jag de 
sociala normerna i mitt klassrum? Om du bara småpratar med 
hockeyspelarna om deras hobby, är du en del av att konstruera 
ishockey som något som ger status och uppmärksamhet. Om du 
bara nämner par som består av en kvinna och en man, stärker du 
den heterosexuella normen i ditt klassrum. Om du inte reagerar 
mot mobbning, kränkande behandling eller andra former av våld, 
skickar du tydliga signaler om att det är tillåtet att mobba någon. 
När en elev gör eller säger något som bryter mot skolans värde-
grund – börja med att fastställa just detta faktum. 

Även om samhällsstrukturer – som ojämställdhet eller rasism 
– kan vara svåra att förändra över en natt, är det fortfarande möj-
ligt att utforma förebyggande åtgärder baserat på dem. Ett exem-
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pel är att ha diskussioner om normer som begränsar människor 
och att kritisera dem tillsammans med eleverna i avsikt att hjälpa 
dem att förstå (och förhoppningsvis anta en mer öppen inställning 
till) begränsande samhällsnormer. Dessutom kan en normkritisk 
strategi i allmänhet hjälpa till att skapa en klassrumskultur där 
det är lättare att avvika från normer och att detta inte leder till 
bestraffning och uteslutning, utan tvärtom främjar inkludering 
och öppenhet. 

När man pratar med elever tar nästan alla avstånd från mobb-
ning, men det visas inte alltid i deras beteende. Detta kan förkla-
ras med så kallad ”pluralistisk ignorans” som i princip är viljan 
att anpassa sig till sociala normer som får en individ att i offent-
ligheten gå med på en norm som de privat tar avstånd från, men 
felaktigt antar att de flesta andra accepterar. 

 ”Normers makt ligger i förmågan att bidra till det grundläg-
gande behovet av tillhörighet genom att styra en stark vilja att 
anpassa sig.” 

Detta citat från Veenstras kapitel beskriver problemet med 
normer – men är samtidigt något att luta sig mot eftersom det 
också innebär att det finns makt i de positiva och önskade sociala 
normerna, normer som är baserade på allas lika värde och som 
utgör grunden för en positiv atmosfär. Prosociala vänner är en 
faktor som har samband med låg förekomst av mobbning, och i 
detta kapitel framhäver Veenstra att det ideala klassrummet är 
ett klassrum där popularitet är positivt kopplat till prosocialitet. 
Prosocialt beteende kan förklaras som handlingar som gynnar 
andra människor, som att hjälpa, dela med sig, vara trevlig och 
vänlig.

Den stora frågan är: Hur skapar vi en sådan prosocial popu-
laritetsnorm? En bra start är att bygga varma och tillförlitliga re-
lationer mellan lärare och elever, genom att exempelvis lära sig 
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alla elevers namn, lära känna dem och intressera sig för deras 
person. Varma relationer gör elever mer benägna att agera mot 
mobbning och ökar deras vilja att anförtro sig till en vuxen när 
de själva eller andra behandlas dåligt. Varje elev ska ha minst en 
vuxen i skolan som de litar på. Det finns bara fördelar att uppnå 
när du investerar i att bygga relationer med eleverna. Dessutom 
är varma relationer mellan lärare och elever en solid grund för 
att skapa den ”vi-kultur” Veenstra skriver om. Alla – elever, lä-
rare och annan personal i skolan – måste känna att detta är vår 
skola, inte bara en skola. Det måste inkludera både själva skol-
byggnaden och människorna i den, och baseras på uppfattningen 
att vi har ett gemensamt ansvar för varandra och att vi alla har 
möjligheten och förmågan att skapa en bra atmosfär. Att främja 
prosocialt beteende kan vara hårt arbete, inte minst eftersom ag-
gressiva popularitetsnormer ofta har företräde framför prosocia-
la popularitetsnormer, vilket påpekas i detta kapitel. Aggression 
får inte bara mer uppmärksamhet på grund av rädsla utan kan 
också skapa beundran och vara lättare att imitera. 

Även om lärare lyckas införa en prosocial popularitetsnorm, 
måste de vara medvetna om att vissa elever kan ha svårt i ett väl-
fungerande och trevligt klassrum. Denna paradox är ännu en an-
ledning till att använda de tidigare nämnda kartläggningsmeto-
derna, och som lärare kan det vara ännu svårare att se problemen 
i ett vänligt och prosocialt klassrum. Kom ihåg att eleverna är ex-
perter på sin egen verklighet, och därför bör det vara dem som 
identifierar, definierar och föreslår lösningar på skolans problem. 
För att öka medvetenheten och skapa effektiva strategier och po-
licyer måste eleverna vara involverade från början, och det måste 
vara deras erfarenheter som formulerar skolans utmaningar. Att 
ta eleverna på allvar är grunden för att skapa en riktig ”vi-kultur”. 
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Behovet av en ”vi-kultur”: 
vikten av det större nätverket  
och sociala normer för att  
motverka mobbning

René Veenstra

Vi lever i en tid av individualisering. Av den anledningen är det 
inte överraskande att självhjälpsböcker ofta blir bästsäljare. In-
dividualisering har flera fördelar, inklusive ökad social rörlighet 
och frigörelse. En klar nackdel är dock den obestridliga förskjut-
ningen i samhället från solidaritet till individualitet, och således 
från kollektivt till individuellt ansvar. Resultatet är att många 
samhällen i väst kan karakteriseras som social-darwinistis-
ka stater, där de som inte når framgång endast har sig själva att 
skylla. En annan nackdel med individualisering är att människor 
finner det allt svårare att respektera andra människors beteende. 
Av den anledningen kan vi beteckna vår tid som en ”jag-kultur.” 
Emellertid behövs det en ”vi-kultur” för att motverka mobbning. 
De utsatta behöver hjälp av andra för att övervinna maktoba-
lansen i förhållande till de som mobbar, och lärare bör betrakta 
klassrummet som en grupp snarare än som en samling individer.

I skolan är barn och unga ständigt i varandras närhet. I den 
kontexten spelar skolkamrater en viktig roll, och i detta kapitel 
diskuterar jag insikter kring interaktioner och relationer mellan 
elever och grupper i relation till mobbning. Relationer mellan 
mobbare och mobbade uppstår inte i ett vakuum, utan utspelar 
sig i större nätverk och i samspel med andra relationer (Veenstra 
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& Huitsing, 2020). Vad vet vi om de större nätverk där mobbning 
uppstår? Hur viktiga är sociala normer? Vem sätter normen i ett 
klassrum? Beror de utsattas känslor om sig själva på kontexten? 
Jag kommer att visa att ingen människa är en ö, och att det är 
viktigt att fundera över hur vi kan sprida en ”vi-kultur.”

Mobbning och sociala nätverk
Genom att ställa frågor om nätverk samlar forskare in allt mer 
omfattande data om barns och ungas relationer. Detta innefattar 
data om mobbning (vem mobbar du?), utsatthet (vem mobbas 
du av?), och försvar (vem försvarar dig?) samt andra relationer, 
såsom vänner (vem är din bästa vän?) och utstötning (vem tycker 
du illa om?). 

I en av de första nätverksstudierna om mobbning och utsatt-
het (Veenstra et al., 2007) undersöktes vem som mobbar vem, 
från både mobbarens och den mobbades perspektiv. Resultatet 
visade att de som mobbade hade ett övertag över dem som ut-
sattes genom att vara mer dominant aggressiva. Mobbarna valde 
specifikt ut offer som var utstötta i klassrummet, vilket kan vara 
en del av en strategi att inte förlora socialt godkännande. Resul-
taten när det gällde de mobbades perspektiv gav en komplette-
rande bild och avslöjade en maktobalans till mobbarens fördel. 
I en relaterad studie undersöktes i vilken utsträckning mobbare 
och utsatta skiljer sig åt gällande hur viktiga statusmarkörer (som 
att andra respekterar och beundrar en) är för dem, samt i vilken 
utsträckning de uppfattas som populära (Sijtsema, Veenstra, Lin-
denberg, & Salmivalli, 2009). Det visade sig att mobbare tyckte 
att status var viktigt och de uppfattades ofta som populära. De 
utsatta tyckte däremot att status var mindre viktigt, var endast 
reaktivt aggressiva och uppfattades inte som populära. Studien 
visade också att mobbare till lika stor del som mobbade var ut-
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stötta i klassrummet, vilket pekar på att det inte är samma sak 
att vara populär som att vara omtyckt. Dessutom tyckte mobbare 
på gymnasienivå att status var viktigare än vad mobbare i grund-
skolan gjorde, vilket antyder att strävan efter status blir viktigare 
i sena tonåren. 

Nätverksstudier kan också undersöka vem som försvarar 
vem. Det har visat sig att pojkar och flickor företrädesvis försva-
rar elever av samma kön (Sainio, Veenstra, Huitsing, & Salmivalli, 
2011). Försvarare var särskilt omtyckta av de mobbade som de 
försvarade, och sågs som populära inte bara av dessa utan också 
av andra klasskamrater. Trots de utsattas stora behov av att bli 
försvarade var det något mindre sannolikt att de sökte varandras 
stöd än att mobbarna gjorde det (Huitsing & Veenstra, 2012). De 
mobbade kan frukta att de genom att ta parti för andra svaga och 
maktlösa skadar sin egen sociala position. Det visade sig också 
att mobbare skapade en ingrupp av mobbare och en utgrupp av 
mobbade (Huitsing & Veenstra, 2012). Att som mobbare vara in-
bäddad i en grupp av andra mobbare skulle kunna fungera som 
skydd mot vedergällning från de utsatta. 

Det sätt på vilket mobbning och popularitet kan gå hand i hand 
har också undersökts (Van der Ploeg, Steglich, & Veenstra, 2020). 
Det visade sig att mobbning ofta leder till ökad popularitet bland 
klasskamrater, och att högstatusindivider tenderar att mobba. 
Vidare påvisades det att till skillnad från mobbare med låg status 
så fortsatte inte mobbare med hög status att mobba samma per-
soner, utan de sökte under hela skolåret efter nya offer. Dessutom 
ansåg elever i högstadiet att mobbare var populära, medan yngre 
barn straffade mobbning genom indragning av tilldelad status. 

Vissa andra studier av sociala nätverk har undersökt vilka 
mobbare väljer som vänner och i vilken utsträckning barn och 
unga påverkar varandra i sitt mobbningsbeteende (Huitsing, Snij-
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ders, Van Duijn, & Veenstra, 2014; Rambaran, Dijkstra, & Veenst-
ra, 2020; Sentse et al., 2014). Dessa studier fann att mobbare väl-
jer andra mobbare som vänner. Dessutom tillägnar sig barn och 
unga sina vänners mobbningsbeteende och siktar kollektivt in 
sig på personer att mobba. Därutöver väljer utsatta på gymnasiet 
(men inte i grundskolan) varandra som vänner – kanske för att 
söka skydd från mobbare – men de ungdomar som blir vän med 
utsatta löper olyckligtvis risk att själva bli utsatta av mobbaren 
(Lodder et al., 2016; Sentse et al., 2013; Sijtsema et al., 2013).

För att sammanfatta är forskning om sociala nätverk en lämplig 
metod för att undersöka mobbning som grupprocess. Det kräver 
data om relationer mellan barn och ungdomar genom nätverks-
frågor. Nätverksstudier låter oss undersöka vem som mobbar 
vem, vem som försvarar vem eller vem som uppfattar vem som 
populär. Det låter oss också undersöka hur detta utvecklas över 
tid, vilket kan erbjuda insikter för olika typer av åtgärder. Huruvi-
da nätverksprocesser påverkar mobbning, utsatthet och försvar 
får konsekvenser för utformandet av interventioner (Veenstra & 
Huitsing, 2020).

Mobbning och sociala normer
Hur viktiga är sociala normer? Sociala normer uppstår ur en 
överenskommelse av vad som är typiskt eller passande i ett gi-
vet sammanhang. Dessutom formar, avgränsar, upprätthåller och 
 omdirigerar de beteenden på individnivå. Eftersom normer inne-
bär förväntningar på beteenden som passar in i kontexten har 
de en viktig socialiserande funktion genom att de föreskriver 
vad som är typiskt eller passande (Veenstra, Dijkstra, & Krea-
ger, 2018). Att anpassa sig till en norm (att bete sig i enlighet med 
socialt accepterade standarder) leder till positiva fördelar och 
belöningar från omgivningen, såsom uppskattning, social inklu-
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dering, status, heder och respekt – men också egen vinning och 
belöning, i synnerhet när normer är internaliserade, såsom att 
själv känna sig duktig. Som kontrast leder avsteg från normen 
till att riskera negativa sociala konsekvenser, såsom utstötning, 
utsatthet, förlöjligande, trakasserier och uteslutning, såväl som 
negativa interna sanktioner, såsom att känna sig skyldig eller se 
ner på sig själv (Veenstra et al., 2018). 

En viktig åtskillnad kan göras mellan preskriptiva och 
deskriptiva normer. Preskriptiva normer speglar vad människor 
uppskattar (”vad som bör göras”) och speglar hur gruppens mo-
ralregler uppfattas (även kallat injunktiva eller föreskrivande 
normer). Deskriptiva normer innefattar vad barn och unga fak-
tiskt gör (”vad som görs”) och representerar den typ av beteende 
som är vanligast i en given kontext. Preskriptiva och deskriptiva 
normer definieras vanligen genom att undersöka genomsnittliga 
attityder respektive beteenden, vilket avspeglar vad som anses 
passande eller typiskt i en viss kontext. 

Det fokus som legat på hur deskriptiva normer stärker 
respektive mildrar effekterna av individuellt beteende på 
acceptans och utstötning har varit till nytta för forskningsfältet. 
Dessa studier bygger vanligtvis på modellen ”person-group 
dissimilarity” (Wright, Giammarino, & Parad, 1986). Det 
viktigaste i denna modell är att vad som anses ”annorlunda” 
varierar mellan grupper beroende på olika gruppnormer. Exakt 
samma beteendemönster kan vara socialt godkänt och leda till 
social acceptans i en grupp - men vara socialt förkastat och leda 
till social uteslutning och utsatthet i en annan grupp.

Det första testet av denna modell fokuserade på en grupp barn 
med emotionella svårigheter på en lägerskola, och kombinerade 
kamratnomineringar med vuxnas utvärderingar av barnens be-
teende. Specifikt var forskarna intresserade av i vilken utsträck-
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ning aggression (t.ex. vem slår och knuffar andra barn?), prosoci-
alt beteende (t.ex. vem hjälper andra?) och tillbakadragande (t.ex. 
vem leker ensam större delen av tiden) i relation till vänskapsac-
ceptans (ses som god vän av andra) berodde på genomsnittsnivån 
av aggression i den särskilda kontexten. Prosociala barn var mer 
accepterade i lågaggressiva grupper än i högaggressiva (Wright 
et al., 1986). Relaterade studier visade att aggressiva barn var mer 
utstötta i lågaggressiva klassrum och mer accepterade i högag-
gressiva klassrum (Stormshak et al. 1999) samt att mobbare var 
mer accepterade och mobbade mer utstötta i klassrum med hög 
grad av mobbning (Sentse et al. 2007). Sålunda ökar prosocialt 
(eller försvarande) beteende chanserna för att accepteras av an-
dra, och minskar riskerna att utstötas av andra, i klassrum med 
en lågaggressiv norm – medan detsamma gäller för aggressivt 
beteende (eller mobbning) i klassrum med en aggressiv norm. 
Därmed ligger normers makt i dess förmåga att underbygga det 
grundläggande behovet av tillhörighet genom en stark tendens 
att anpassa sig.̈

Popularitetsnormer
Vilka sätter normerna? Det är sannolikt att populära kamraters 
beteende är viktigare att imitera än kamraters genomsnittliga be-
teende (Henry et al., 2000). Populära barns och ungdomars bete-
ende är högst synligt och kan användas som guide för att öka ens 
egna chanser att bli populär (Laninga-Wijnen, 2020). Det visade 
sig att särskilt mobbning som utfördes av populära ungdomar, 
snarare än mobbningsbeteendet hos samtliga elever, mildra-
de negativ påverkan av mobbning på acceptans och utstötning, 
vilket visade att populära ungdomar sätter normerna i klassen 
(Dijkstra, Lindenberg, & Veenstra, 2008). Annan forskning visade 
att popularitet var kopplad till försvarande, i synnerhet när po-
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pularitetsnormen för mobbning var negativ i klassrummen (Peets 
et al., 2015). Detta antyder att populära elever inte bara sätter nor-
men, utan även varierar sitt beteende beroende på sammanhang-
et och de belöningar de får av andra. Figur 1 illustrerar varför 
sociala normer kan spela roll för förståelsen av mobbning och 
försvar i klassrummet. På klassrumsnivå är kopplingen mellan 
popularitet och mobbning förenad med lägre grad av försvar av 
dem som mobbas. Den underliggande mekanismen kan vara att 
popularitetsnormen leder till anpassning till mobbningsnormen 
(t.ex. av rädsla för att själv bli mobbad). Den ökade anpassningen 
genererar positiva förmåner, såsom social uppskattning och so-
cial inkludering. Dessa positiva externa förmåner leder till soci-
ala utfall som kännetecknas av lägre grad av försvar.

I överensstämmelse med detta fann man att när ungdomar upp-
fattade att normerna främjade mobbning var det mer sannolikt 
att mobbningsbeteenden användes som ett kriterium för att väl-
ja vänner, och det var mer sannolikt att mobbare valde varan-
dra som vänner (Shin, 2020). Dessutom, då ungdomar uppfat-
tade normer som var positiva till mobbning så ökade vänners 

Figur 1. 

Varför popularitetsnormen spelar en roll i att förklara graden av försvar i klassrummet 
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påverkan på mobbning och utsatthet. Om mobbare på förhand 
förväntade sig positiva konsekvenser av mobbning verkade de 
ägna sig åt mobbning ännu oftare och riktade dessutom in sig 
på de mobbades vänner. Följaktligen blev de utsattas upplevelse 
ännu svårare (Shin, 2020).

Normanpassning kan effektivt styra individers beteende vid 
osäkerhet och tvetydighet. Men normanpassning kan också or-
sakas av pluralistisk ignorans, där individer personligen avvisar 
en norm, men felaktigt tror att de flesta andra accepterar den, och 
därför offentligt spelar med (Miller & McFarland, 1991). Figur 2 il-
lustrerar att den underliggande mekanismen för kopplingen mel-
lan popularitetsnormer för mobbning och lägre grad av försvar 
också kan förklaras av pluralistisk ignorans. Det är sannolikt 
att de flesta barn och ungdomar personligen avvisar mobbning, 
men att de felaktigt antar att de flesta accepterar normen och, 
eftersom de behöver social uppskattning, håller fast vid denna 
felaktiga övertygelse. Sammanfattningsvis undertrycker de sin 
avvikande åsikt och kopierar populära klasskamraters beteen-
de, vilket skapar en självförstärkande felaktig övertygelse. 

Det ideala klassrummet är sannolikt ett klassrum där popularitet 
har positiva kopplingar till prosocialitet, vilket kan leda till mer 
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prosocialt beteende och mindre aggression (eller mobbning). Hur 
enkelt är det att införa en sådan prosocial popularitetsnorm? En 
färsk studie visar att den aggressiva popularitetsnormen är rå-
dande i många klassrum eftersom det är den enda normen när 
det gäller aggressiva klassrum, eller eftersom den vinner över den 
prosociala popularitetsnormen när det gäller klassrum med flera 
normer (Laninga-Wijnen et al., 2019). Vad betyder det när ett klass-
rum omfattar flera normer? 

Måhända finns det könsspecifika klassnormer. En studie fann 
att utstötta barn mer sannolikt utsattes för mobbning i klassrum där 
flickor förordade mobbningsnormer (Isaacs, Voeten, & Salmivalli, 
2013). En annan studie fann även att särskilt flickorna sätter 
tonen i klassrummet. Flickor spelade en central roll i att forma 
sina klasskamraters normativa föreställning om aggression och 
påverkade det aggressiva beteendet hos både pojkar och flickor 
(Busching & Krahé, 2015). 

Alternativt kan förekomsten av flera normer orsakas av att 
vissa barn och ungdomar kombinerar prosocialt och antisocialt 
beteende (Hawley, 2003). Elever som på detta sätt kombinerar två 
strategier har det starkaste behovet av erkännande och den högsta 
graden av inflytande. De använder sig av både prosociala strate-
gier (vara överens med gruppen genom att utöva inflytande över 
andra, som då känner behov av att göra något i gengäld) och anti-
sociala strategier (komma framåt i gruppen genom att mobba an-
dra för att få vad de vill). De uppfattas ofta som populära. Eftersom 
endast ett fåtal klasskamrater sätter tonen är det möjligt att samma 
elever sätter normen för prosocialt och antisocialt beteende (La-
ninga-Wijnen et al., 2020a). I så fall är det fel att säga att multipla 
normer råder och man bör kalla det för en tudelad strategisk norm.

Endast när den aggressiva popularitetsnormen saknas har den 
prosociala popularitetsnormen någon påverkan på vänskapspro-
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cesser, inklusive skapandet av nya vänskaper och bevarandet av 
befintliga vänskaper utifrån prosocialt beteende (Laninga-Wij-
nen et al., 2020b). I sådana klassrum anpassar sig ungdomar till 
den prosociala normen. Denna anpassning skapar positiva för-
delar från andra, vilket leder till sociala utfall som kännetecknas 
av mer prosocialt och mindre aggressivt beteende. Detta visar att 
prosocial popularitet kan fungera som en buffert mot aggressiva 
processer och främja prosociala vänskapsprocesser – men en-
dast i frånvaro av aggressiva popularitetsnormer. Åtgärder i sko-
lan som syftar till att främja prosocialt beteende kan främja ett 
sammanhang där aggressiva och utsatta elever är mindre utstötta 
(Palacios et al., 2019). 

Upptäckten att aggressiva popularitetsnormer upphäver 
prosociala popularitetsnormer överensstämmer med tidigare 
arbeten om de relativa effekterna av aggression och prosocialt 
beteende. Aggression anses vanligtvis vara mer synligt och har 
starkare effekt än prosocialt beteende, i synnerhet hos ungdo-
mar (Laninga-Wijnen, 2020b). Aggression kan inte bara få mer 
uppmärksamhet på grund av ökad rädsla, utan kan även skapa 
beundran och vara enklare att imitera. Av den anledningen får 
den aggressiva sidan av populära elever mer uppmärksamhet än 
deras prosociala sida. Resultatet blir att ungdomar kan låta popu-
lära elevers aggressiva normer styra deras sociala och beteende-
mässiga beslut istället för deras prosociala normer. 

Den trygga kontextens paradox
Även om lärare lyckas införa en prosocial popularitetsnorm mås-
te de vara medvetna om att vissa elever ändå kan ha det svårt i 
detta välfungerande, vänliga klassrum. Gruppen elever som fort-
farande känner sig utsatta eller utstötta i ett sådant sammanhang 
kan vara liten, men kan mycket väl utgöra ungefär en student per 
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klass (Kaufman, Kretschmer, Huitsing, & Veenstra, 2018). Vis-
sa elever kan ha större svårigheter att skapa eller upprätthålla 
positiva relationer med kamrater. De kan befinna sig i en sådan 
ofördelaktig situation att kamrater inte vill sammankopplas med 
dem, för att om någon tar parti för den utsatta kan det leda till 
att dennes egen status försämras (Juvonen & Galván, 2008) el-
ler frammana vedergällning från mobbare (Huitsing et al., 2014). 
Därför kan elever med mycket lågt socialt anseende ha ytterliga-
re utmaningar att övervinna, och ett antimobbningsprogram kan 
för dem vara kontraproduktivt (Kaufman et al., 2018). Efter att 
skolor hade arbetat under två år med ett antimobbningsprogram 
hade situationen för de varaktigt utsatta eleverna försämrats och 
de hade högre grad av depressiva symptom och lägre självkänsla 
än tidigare (Huitsing et al., 2019). Paradoxalt nog gäller följande: 
ju tryggare skola, desto sämre är situationen för de varaktigt ut-
satta eleverna. Hur är det möjligt? 

De varaktigt utsatta eleverna kan känna sig extra ledsna efter-
som de jämför sin situation med den som gäller för de elever som 
inte längre är utsatta. För dem som utsätts för mobbning utgörs 
referensgruppen av andra utsatta elever. När dessa andra inte 
längre blir mobbade, och därför befinner sig i en bättre situation, 
sker en jämförelse med dem som har det bättre. De varaktigt ut-
satta eleverna upplever därför sin egen situation som extra nega-
tiv. Dessutom kommer de att se sig själva som orsaken till mobb-
ningen (”det måste vara jag”) istället för mobbarna (”det skulle 
kunna vara de”) när utsattheten har upphört för andra men inte 
för dem själva. Ju mindre klasskamraterna blir mobbade, desto 
mer skyller de utsatta mobbningen på sig själva (Schacter & Ju-
vonen, 2015), och detta är kopplat till en högre grad av internali-
sering av problemen (Huitsing et al., 2019).
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Slutsats och diskussion
Forskning har visat att mobbning är ett gruppfenomen och äger 
rum i ett sammanhang, och att det därför inte är fruktbart att fo-
kusera på individnivån för att lösa problemet. Forskning om soci-
ala nätverk och sociala normer ger insikter i hur mobbning fung-
erar. Numera syftar skolövergripande antimobbningsinsatser till 
att förändra sociala normer så att mobbare får mindre stöd av 
åskådare, samt att deras beteende belönas mindre av kamrater 
(Huitsing et al., 2020; Kärnä et al., 2011). Dessa interventioner kan 
främja en prosocial popularitetsnorm. En sådan norm kan vara 
ideal för de flesta elever. Lärare måste dock inse att även i ett ide-
alt klassrum kan ett litet antal elever vara utsatta eller utstötta. Av 
den anledningen behöver man vara extra uppmärksam på elever 
som skiljer ut sig i gruppen, inklusive elever som inte blir hjälpta 
av en antimobbningsinsats. 

Information om sociala nätverk kan även användas för att for-
mulera råd till lärare (Kaufman, Huitsing, Bloemberg, & Veenstra, 
2020). Upplysningar om vem som har kopplingar till vem (med 
avseende på vänskap, försvar, mobbning eller utstötning) kan ge 
lärare riktlinjer kring var och hur de bör ingripa. Information om 
hur ofta elever nomineras för mobbning, utsatthet eller försvar 
kan främja förståelsen av grupprocesser inom mobbning. Det 
kan också bidra till att upptäcka elever med en marginaliserad 
position i nätverket och identifiera elever som kan fungera som 
förebilder eftersom de uppfattas som mycket populära eller som 
prosociala ledare (Andrews, 2020). Vidare är det viktigt att lärar-
na inser att elever som mobbar ofta är populära och att, om så är 
fallet, andra elever är mindre villiga att försvara de mobbade, på 
grund av normkonformism eller pluralistisk ignorans.

Lärarens roll är viktig i att motverka mobbning (Veenstra, Lin-
denberg, Huitsing, Sainio, & Salmivalli, 2014), men de måste få 
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hjälp av barnen och ungdomarna själva. Det är svårt för lärarna 
att upptäcka mobbning, eftersom de ofta är frånvarande när det 
händer (t.ex. online, i korridorerna eller på skolgården). Eleverna 
måste därför lösa mobbningsincidenter inom gruppen eller in-
formera läraren. Lärarna bör ta det på allvar när en elev berättar 
om mobbning och de bör bibringa en ”vi-kultur” i klassrummet, 
eftersom de mobbade behöver hjälp av andra för att övervinna 
maktobalansen i förhållande till de som mobbar. Elever bör ock-
så inse att det är svårt för de utsatta att finna stöd, i synnerhet i en 
kontext där det inte finns några andra utsatta. Sålunda kan samt-
liga elever fylla en funktion när det gäller att motverka mobbning. 
Som Albert Einstein sade: ”Världen är inte farlig på grund av de 
som gör skada, utan på grund av de som ser på utan att ingripa”.
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När jag gick i femman var jag med om något som jag aldrig kom-
mer vilja vara med om igen. Jag skulle börja en ny klass. Till en 
början kändes det bra. Jag trodde att alla nya människor kunde 
bli mina kompisar för resten av livet. Men det blev inte riktigt som 
jag hade tänkt. Det var då som utfrysningarna och de förutfattade 
meningarna började. 

Det handlade aldrig om att jag var helt ensam. För jag hade 
mina diamanter till kompisar som alltid stöttade och aldrig läm-
nade mig. Men varje dag så fick jag höra rykten som spridits om 
mig bakom min rygg. Till en början tog jag inte åt mig. Jag tror 
att jag alltid har varit stark. Det är något i mitt inre som säger att 
det är viktigt. Men sedan blev kommentarerna om mig min var-
dag. Det handlade om mitt utseende. Det började med att det var 
skitsnack om hur jobbig, konstig och värdelös jag var. Mig ville 
absolut ingen hänga med. Folk såg mig som en blandning av blyg 
och bitchig som inte hade fötterna på jorden. Men när vi hade gått 
i klassen ett tag och alla lärde känna varandra så gick det istället 
över till avundsjuka. De insåg att det de tänkte inte stämde. Och 
istället började de klaga på andra saker. Att det är vidrigt att vara 
så snäll. Vilket inte alls stämmer, det är ju bara bra att bry sig om 
andra!

Tiden gick och det kändes som att även fast jag hade mina 
kompisar så tog allt det negativa över. Jag levde i en sorts bubbla. 
Det var jag och en annan tjej i klassen som också är trevlig, vi två 
fick höra något nytt varje dag om hur fel vi var. Och även fast vi 
aldrig visste vem som hade sagt vad så satte det sig. Någonstans 
där inne satt det fast. Oavsett om jag ville det eller inte. Vissa da-
gar tänkte jag att jag skulle behöva bli otrevligare för att bli mer 
uppskattad. Att jag ens tänkte så! Jag pratade med mina lärare 
ett antal gånger men det kändes som att de svarade fast de inte 
lyssnade. Jag var även rädd för att lärarna skulle tycka att jag var 
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töntig när jag sa hur jag kände. Och någonstans visste jag, att även 
om jag säger till lärarna så kommer det nog ändå inte att bli någon 
skillnad. Jag tog istället saken i egna händer. 

En dag ställde jag mig framför klassen och berättade allt. Jag 
förklarade, jag grät, jag gjorde mitt bästa och framförallt berät-
tade jag hur besviken jag var. Idag ångrar jag inte att jag stod där 
som 12-åring och grät. Men jag ångrar kanske att jag inte lät sko-
lan agera, för det är egentligen deras uppgift att visa när det har 
gått för långt. Jag tror att lärarna fick sig en tankeställare när de 
såg mig stå där. Efter mitt snack framför klassen så började alla 
tänka till och vi fick världens goaste stämning sen.

Som lärare på en skola tror jag nog att många ser vilka som 
mår toppen och vilka som mår mindre bra. Däremot så tror jag att 
de reagerar på fel sätt. Skolan jobbar på det sättet att de skäller 
ut barnen och sätter dem på plats som det bästa sättet. Men ett 
barn som mobbar mår alltid dåligt själv. Då behöver den alltså 
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inte ännu mer skit. 
Man kan sätta sig ner istället och prata om saken lugnt och 

sansat. Gå igenom vad man kan göra istället eller vad man kan 
säga istället. Låt även eleven få prata med någon kurator eller lik-
nande för att få prata av sig. Man ska absolut få eleven att säga 
förlåt men jag tror att det är viktigt att först få barnet att inse att 
det var fel, för då blir det där förlåtet så mycket mer trovärdigt och 
eleven kommer tänka sig för i framtiden. 

Jag tror även att det är viktigt att ge eleverna tid. Det kan man 
se om man kollar på utredningar som görs på min skola. De tror 
att en liten vanlig människa ska förändra sitt beteende på en 
vecka? Jag tror att vi alla fattar att det inte kommer att fungera. 

Det hade jag önskat när jag var i den där jobbiga situationen. 
Att lärarna inte bara lyssnat utan även agerat. Att det hade funnits 
lärare som inte bara var där för lönen utan även för att de bryr sig 
om hur barn mår. 
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Kapitelpresentation
Henrik Karlsson, sakkunnig på Friends

Det vanligaste budskapet vi nås av när det gäller ungas nätanvänd-
ning handlar om problem. I själva verket är internet naturligtvis en 
arena där det finns både glädjeämnen och baksidor, på samma sätt 
som samhället i övrigt. De flesta unga är medvetna om risker och har 
väl utvecklade strategier för att hantera olika situationer på nätet. 
Ett överdrivet fokus på riskerna kan medföra att ansvaret läggs på 
den som utsätts istället för den som utsätter. Det är få vuxna som kan 
förmedla kunskap om livet på internet, inklusive risker och säkerhet, 
som inte unga redan känner till. Vuxna kan dock främja ungas trygg-
het genom att kontinuerligt bidra med sin erfarenhet av sociala rela-
tioner i allmänhet, inte minst genom att vara någon att vända sig till 
vid obehagliga händelser eller när strategierna inte räcker till. Genom 
att visa genuint intresse, lyssna och att ta ungas nätvardag på allvar 
byggs tillit mellan ung och vuxen. När man närmar sig ämnet om ungas 
nätvardag är det viktigt att komma ihåg att de flesta unga inte har en 
negativ uppfattning om sitt eget nätanvändande: för de allra flesta 
är helhetsbilden av internet positiv. Trots detta så kan vi inte blunda 
för att många barn och unga har varit med om obehagliga situationer 
via exempelvis sociala medier, och många har normaliserat eller 
accepterat en viss grad av utsatthet och negativa beteenden.



184 – Michael Kyobe och Zizipho C. Ndyave

Det här kapitlet av forskarna Michael Kyobe och Zizipho C. 
Ndyave fokuserar på mobbning via mobiltelefon och på personer 
som både mobbar andra och själva blir mobbade (bully/victim). 
Det kan vara svårt att identifiera dessa individer då de växlar 
mellan olika positioner och beteenden. Det relationsskapande 
samspelet är dynamiskt och pågående och det är viktigt att inte 
fastna vid vilka roller som barn och unga tar i en mobbningssi-
tuation. Vi ser dock att konsekvenserna för de som både utsätter 
och är utsatta är allvarliga, med tydliga kopplingar till både själv-
mordstankar och självmordsförsök (Zych och Farrington 2017). 

I kapitlet analyseras framförallt överlappningen mellan Twit-
ter och Facebook, vilka är de två av de vanligaste sociala medie-
plattformarna för unga i Sydafrika. Texten argumenterar för att vi 
behöver förstå hur konkreta beteenden på de olika sociala platt-
formarna skiljer sig åt. Den utökade förståelsen är nödvändig för 
att utforma sätt att hantera de olika utmaningar som finns kring 
kränkningar och mobbning på internet. Även om studien riktar 
in sig på sydafrikanska elevers beteenden och deras kontext så 
finns det insikter att lära sig av, exempelvis kring hur olika fak-
torer som anonymitet, kollektivt beteende och informell makt på 
de olika sociala plattformarna kan påverka olika former av bete-
enden hos personer inom rollen mobbare/mobbad. 

Resultaten i studien ger oss ett par konkreta förslag på hur 
vi skulle kunna bryta ner de konkreta beteendena. Detta kan 
användas i alla verksamheter med barn och unga och särskilt i 
skolan. I en svensk kontext är det viktigt att komma ihåg att om 
det finns en koppling till skolans verksamhet så är skolan skyldig 
att utreda och åtgärda kränkningar som en elev utsätts för, även 
om kränkningarna sker på internet. Alla vuxna som har barn och 
unga i sin närhet behöver lära sig mer om det sociala livet och 
relationsbyggandet på sociala plattformar samt vad det har för 
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betydelse för barn och unga. Genom att förstå, lyssna och att ta 
ungas nätvardag på allvar, både gällande det bra och det dåliga, 
kan varje vuxen göra skillnad genom att vara den som den unge 
vänder sig till när behovet uppstår.
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Bully/victims: en analys av  
sydafrikanska elevers beteende  
vid användning av både Facebook  
och Twitter via mobiltelefon

Michael Kyobe och Zizipho C. Ndyave 

I. Introduktion
Med växande digitala sociala nätverk och elektroniska verktyg 
har antisocialt beteende online blivit vanligt världen över, i syn-
nerhet i skolor (Fitzgerald, 2012; Kyobe, Oosterwyk & Kabiawu, 
2016; Ophir, Astern & Schwarz, 2019; Wilson, Gosling & Graham, 
2012). Studier om nätmobbning tenderar att undersöka antisocia-
la beteenden på en social medieplattform och sedan generaliseras 
och tillämpas resultaten utifrån andra plattformar och applika-
tioner, s.k. appar. Emellertid kan olika plattformar och teknologi 
ha skilda effekter på mobbning (Kyobe, Oosterwyk & Kabiawu, 
2016; Pyżalski, 2011; Wolak et al., 2007). Det blir problematiskt att 
utveckla åtgärder utifrån sådana generaliseringar. De som mob-
bar befinner sig ofta på flera sociala nätverk och kan använda 
sig av samma funktioner såväl som olika. För att vi ska kunna 
hitta passande lösningar på utmaningarna med nätmobbning är 
det viktigt att förstå kopplingen mellan mobbningsbeteenden och 
överlappningen mellan olika sociala medieplattformar.

Detta kapitel analyserar kopplingen mellan mobbningsbete-
enden hos bully/victims via mobil elektronik och överlappningen 
mellan Twitter och Facebook i sydafrikanska gymnasieskolor. Mo-
bilmobbning avser här en typ av nätmobbning som sker via mo-
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biltelefoner och bully/victims är personer som växlar mellan att 
vara mobbare och mobbade. Vi fokuserar särskilt på bully/victims 
eftersom de är svåra att identifiera, är högriskindivider och asso-
cieras med suicidtankar- och beteenden (Ball, et al., 2008; Rodkin, 
2012). Att förstå mer om dessa individers samspel och egenskaper 
skulle bidra till att identifiera lämpliga åtgärder för de utmaningar 
som rollen bully/victim medför. I detta kapitel går vi igenom lit-
teratur om nätmobbning och hur nätmobbningen kan utövas på 
Facebook och Twitter. Vidare undersöker vi på vilket sätt faktorer 
som anonymitet, kollektivt beteende, informell makt, användning 
av emojis samt ålder och kön påverkar bully/victims beteende vid 
användande av Facebook och Twitter via mobiltelefon.

Som vägledning i studien har vi utvecklat en begreppslig mo-
dell, som har testats utifrån ett antal hypoteser. Vi avslutar med 
en diskussion om resultaten från en enkätundersökning med 
gymnasielever som använder både Facebook och Twitter.

 
II. Litteraturöversikt 
A: Mobilmobbning 
Kyobe, Oosterwyk och Kabiawu (2016) beskriver mobilmobb-
ning som den form av nätmobbning som sker via en mobiltelefon 
genom kommunikationskanaler såsom SMS, mejl, direktmedde-
landen och chattrum. Mobilmobbning har vissa aspekter som är 
gemensamma med traditionell mobbning. Det som kännetecknar 
mobilmobbning är: den är indirekt och kan vara anonym; den 
involverar användning av teknik (mobiltelefon); mobbaren kan 
eller kan inte se den mobbades reaktion; makt kan demonstreras 
via funktioner i appen; den kan orsakas av aggression eller social 
integration och den omgivning som påverkas är betydligt större 
vid traditionell mobbning. Den aktuella studien fokuserar på en 
särskilt typ av mobilmobbning: de som både mobbar andra och 
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själva blir mobbade, det vill säga bully/victims. En bully/victim är 
en person som växlar mellan rollen som mobbare och rollen som 
mobbad. Som påpekades ovan är bully/victims svåra att identi-
fiera och associeras med suicidtankar- och beteenden (Rodkin, 
2012; Ball, et al., 2008). I ett land som Sydafrika, med hög brotts-
lighet bland unga, är det nödvändigt att undersöka denna katego-
ri av mobbare för att hitta lämpliga åtgärder. 

 
B. Nätmobbning på Facebook och Twitter
Även om Facebook, Twitter och Instagram har identifierats som 
de sämsta plattformarna gällande att underlätta mobbning (Ball 
et al., 2008; Fearn, 2017; Suzanne, 2015) inkluderar inte den ak-
tuella studien Instagram eftersom den plattformen inte är särskilt 
vanlig bland elever i Sydafrika jämfört med andra sociala medier. 
Facebook har identifierats som en av de plattformar där unga ut-
sätts för mest mobbning jämfört med andra sociala medieplatt-
formar. En av anledningarna kan vara att det går att posta foton, 
filmer och länkar utan begränsningar i antalet tecken (Suzanne, 
2015). Dock anser vissa andra författare att Twitter är den vär-
sta plattformen (Fearn, 2017; Suzanne, 2015). Suzanne (2015) 
menar att Twitter kan vara infekterat av stora användargrupper 
som skickar en strid ström av kränkningar viralt, vilket kan vara 
överväldigande för den drabbade. Att det sker offentligt behöver 
också tas i beaktande eftersom Twitter används av många för 
att följa nyhetsflödet. Hatpropaganda och mobbning har också 
identifierats som stora problem för Twitter (Amnesty, 2018). Tian 
(2016) har tidigare observerat att näthatet på Twitter är omfattan-
de och ofta extremt kränkande, och kan få allvarliga konsekven-
ser för de drabbade. Garcia, Mavrodiev, Casati och Schweitzer 
(2017) rapporterar att ju mer negativt nätmobbningen via Twitter 
uttrycks, desto oftare kommer den att retweetas (återpubliceras).
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Tidigare studier har identifierat flera faktorer som påverkar nät-
mobbning på sociala medier (Kyobe et al., 2016). I synnerhet är 
det angeläget att försöka förstå hur de faktorer som vanligen 
identifieras i forskningen om nätmobbning (Sterner & Felmlee, 
2017), och vars påverkan ibland kan problematiseras (Balakrish-
nan, Khan, Fernandez & Arabnia, 2019; Ndyave & Kyobe, 2017), 
samverkar på de två sociala medieplattformarna (Facebook och 
Twitter) och hur de påverkar beteenden hos bully/victims. Dessa 
faktorer är: 
• anonymitet,
• kollektivt beteende,
• informell makt,
• användningsfrekvens,
• användningen av emojis och andra funktioner på sociala 

medier, 
På grund av motstridiga resultat i tidigare studier om hur ålder 
och kön påverkar nätmobbning skulle vi vilja undersöka om 
dessa personliga egenskaper modererar1 relationen mellan fak-
torerna ovan och beteenden hos bully/victims.

C. Anonymitet 
Anonyma nätmobbare har identifierats som de värsta av alla 
mobbare. Man har sett att anonymiteten förändrar ungas över-
levnadsstrategier och ökar deras oro. Facebooks policy tillåter 
endast riktiga namn när någon skapar ett konto. Medan detta gör 

1 Moderera innebär att en tredje variabel påverkar styrkan i sambandet mellan två andra 

variabler. Om en studie exempelvis skulle finna ett negativt samband mellan empati och 

mobbningsbeteende (dvs. att ju högre empati desto mindre benägen till att mobba andra) och 

samtidigt visa att detta samband mellan empati och mobbningsbeteende är starkare hos killar 

än hos tjejer så kan man säga att kön i denna studie modererar sambandet mellan empati och 

mobbningsbeteendet. (Redaktörernas anm.)
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det enklare att utkräva ansvar från användarna och förbättrar 
kvaliteten på innehållet kan det även kränka användarnas inte-
gritet genom att låta olika tjänster koppla ihop användarnas in-
tressen med deras namn (Rodkin, 2012; Wilson, Gosling & Gra-
ham, 2012). Twitter, å andra sidan, kräver inte att användarna ska 
uppge sina riktiga namn. Istället kan de skapa unika pseudony-
mer som förstärker anonymiteten. Det går också att skapa anony-
ma konton förutom ett konto med ens riktiga namn, och på så sätt 
ser andra användare kanske inte kopplingen mellan de två kon-
tona (Sterner & Felmlee, 2017). Balakrishnan et al. (2019) varnar 
dock för att det privata Twitter-kontot ändå kan avslöja vem du 
är om man knyter samman metadata med tillgänglig information. 
Vår hypotes är att: 
H1: Anonymitet förstärker utsattheten hos bully/victims mer på 
Facebook än på Twitter. 

D. Kollektivt beteende 
Kollektivt beteende är aktiviteter utförda av en grupp individer 
som agerar tillsammans med, eller under inflytande av, andra. 
Detta kan ske relativt spontant eller vara planerat. En grupp kan 
skapas på Facebook och regler fastställas för hur gruppmedlem-
marna ska interagera. Vissa främjar meningsfulla samtal och 
andra inte. Vissa menar att Facebook-grupper har fungerat som 
samlingsplatser för rasistiska och kränkande aktiviteter (O’Dris-
coll, 2018). Tonåringar kan skapa hatgrupper på Facebook för 
att mobba andra, vilket var vad som hände Kenneth Weishuhn 
(Amnesty International, 2018). I vissa fall finns det brister i in-
tegritetsinställningarna för gruppen, och vänner kan dela sina 
vänners inlägg och ovetandes exponera dem för mobbare. Tian 
(2016) fann att information som delades av användare på Twitter 
kan peka ut var användare utanför Twitter befinner sig. Han häv-
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dar att individer inte har full kontroll över sin integritet online, 
och att delge sina personuppgifter till en social medieplattform 
är ett beslut som tas kollektivt genom andras beslut. Sterner och 
Felmlee (2017) identifierar farorna med kollektivt beteende ge-
nom retweets. De hävdar att sidor som @relatable, @girlposts, @
tweetlikeagirl, som vanligen delar inlägg som får många retweets, 
skapar farliga tankegångar för unga människor i övergången från 
tonåring till vuxen. Balakrishnan et al. (2019) menar också att 
funktioner som en retweet-knapp förstärker farorna med kollek-
tivt beteende. Vår hypotes är att:
H2: Kollektivt beteende hos bully/victims förstärker utsattheten 
mer på Twitter än på Facebook.

E. Makt 
På Facebook uppnås informell makt av ungdomar med hög social 
status och andra eftertraktade förmågor (Kwan & Skoric, 2013; 
Wilson et al., 2012). Mobbningsbeteenden kan uppenbara sig när 
resursstarka ungdomar blir arroganta och väljer att inte dela med 
sig till andra Facebook-vänner (Kwan & Skoric, 2013). Margina-
liserade ungdomar kan också använda makt för att bli mer bety-
delsefulla för andra (Wilson et al., 2012). De tenderar att avslöja 
andras hemligheter för att få erkännande eller för att framstå som 
människor med relevant information om andra (Ophir, Astern & 
Schwarz, 2019). 

Gartia et al. (2017) undersökte popularitet (dvs. antalet följare, 
redaktörernas anm.), anseende (dvs. antalet centrala eller bety-
delsefulla följare, redaktörernas anm.) och socialt inflytande på 
Twitter med hjälp av omfattande digitala spår från 2009 och 2016. 
De integrerade sina mått på popularitet, anseende och socialt in-
flytande för att utvärdera vad som gör användare aktiva, vad som 
gör dem populärare och vad som avgör deras grad av inflytande. 
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De fann en rad värden där risken för en användare att bli inaktiv 
växer med popularitet och anseende. De drar slutsatsen att soci-
alt inflytande på Twitter huvudsakligen relaterar till popularitet 
snarare än anseende. Vår hypotes är att: 
H3: Den påverkan informell makt har på bully/victims beteen-
den är huvudsakligen ett resultat av social status (kontroll) på 
Facebook och (popularitet) på Twitter.

F. Användningsfrekvens 
Medan forskarna ännu inte har fastställt vilket mobilt socialt nät-
verk som bidrar mest till mobbning har det hävdats att sannolik-
heten är dubbelt så stor att unga människor drabbas av nätmobb-
ning på Facebook jämfört med på Twitter (Kwan & Skoric, 2013; 
Ndyave & Kyobe, 2017). Överdriven användning av Facebook visa-
de sig hänga samman med ökad mobbning (Kwan & Skoric, 2013). 
Dock har även Twitter under lång tid anklagats för att inte ta itu 
med trakasserier på sin plattform (Garcia et al., 2017). Harn (2017) 
hävdar att Twitter är den värsta av sociala medieplattformarna, 
just på grund av det snabba och maskerade flödet av kränkningar 
som sker via mediet. Statistiskt sett har det rapporterats att 92 % 
av all aktivitet och engagemang via tweets sker inom den första 
timmen efter att ett inlägg publicerats, vilket gör att kränkning-
arna drabbar den utsatta mer eller mindre omedelbart (Kapko, 
2016). Vår hypotes är att: 
H4: Överdriven användning av Facebook och Twitter hänger 
samman med mobilt bully/victim-beteende 

G. Användning av emojis och emotikoner 
Hinduja (2018) rapporterar att användningen av specifika emojis 
(en känsloikon eller pictogram i form av en bild, redaktörernas 
anm.) kommunicerar vissa budskap som kan ses som fientliga, 
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hotfulla eller olycksbådande. Han listar flera exempel på hatiskt 
innehåll inbäddat i emojis som riktar sig mot afroamerikanska 
kvinnor. Även om användandet av emojis är ett kul och snabbt 
sätt att skicka meddelanden har de hemliga betydelser, är 
öppna för olika tolkningar och har gett upphov till stämningar 
och åtal om brott (Lee, 2019). Det finns också en oro över att 
emotikonerna (kombination av tecken som kommatecken, 
parentes, bindestreck och kolon som tillsammans bildar ett 
ansikte, t.ex :-) redaktörernas anm.) på Facebook misslyckas med 
att få användare att tänka igenom en skriven kommentar innan 
den postas, vilket därigenom ökar risken för att posta inlägg med 
negativa känslor om andra (Guarnieri, 2015). Vår hypotes är att: 
H5: Användningen av emojis och emotikoner har en starkare 
påverkan på beteenden hos bully/victims på Facebook än på 
Twitter. 

H: Kön och ålder
Sociologiska studier visar på könsskillnader i hur människor 
reagerar på sin sociala miljö. Livsloppsteorin beskriver hur his-
toriska förändringar och mångfald påverkar livet (Hutchison, 
2011). Det hävdas att mönster för kriminalitet varierar över en 
individs hela liv. Kvinnor tros emellertid vara mer påverkade 
än män i sina livsförlopp på grund av stigmatisering, och att de 
socialiseras och kontrolleras på ett annat sätt än män av institu-
tioner såsom familj och skolor (Aoyama, Saxon & Fearon, 2011; 
Sampson & Groves, 1989). 

Det verkar som att nätmobbning är mer utbrett bland flickor 
än bland pojkar. Det hävdas att nätet ger flickor en möjlighet att 
dolt uttrycka sina känslor (Edmondson & Zeman, 2009). Vidare 
rapporterar Fearn (2017) om en studie som analyserade 228 000 
tweets som skickats till 778 kvinnliga journalister och politiker i 
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Storbritannien och Nordirland samt i USA under 2017. Resultaten 
visade att 1,1 miljoner kränkande tweets skickades till kvinnorna 
under året och den huvudsakliga målgruppen var icke-vita kvin-
nor snarare än vita. 

Forskningsresultaten när det gäller ålder och inblandning i 
nätmobbning varierar mellan olika studier. Vissa forskare fann 
att nätmobbning ökar med ålder (Patchin & Hinduja, 2010) med-
an andra inte fann att ålder hade någon påverkan på nätmobb-
ning (Smith et al., 2008). Hajimia (2014) fann att ålder medierade 
könsskillnaderna. Garcia et al. (2018) och Pellegrini och Long 
(2002) bekräftade också att förekomsten av och prediktorerna 
för mobbning kan variera beroende på ålder. Vår hypotes är att:  
H6: Ålder och kön modererar mobilt mobbningsbeteende. 

 
Den begreppsliga modellen nedan beskriver samspelet mellan 
några av de vanligaste faktorerna som anses påverka bully/vic-
tim-beteende på Facebook och Twitter. Faktorerna används som 
vägledning i den empiriska undersökningen och hypotespröv-
ningen. Vi ämnar också undersöka om personliga egenskaper 
som kön och ålder modererar eller medierar dessa faktorers på-
verkan på bully/victim-beteende.
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Begreppslig modell och antaganden 
Figur 1: 

Faktorer som påverkar mobilt bully/victim-beteende.

III. Metod
Data samlades in med hjälp av en enkät. Målpopulationen var 
elever vid olika gymnasieskolor från årskurs 10 till årskurs 12 som 
hade ett eller flera aktiva Facebook- och Twitterkonton. Eleverna 
hade också olika kulturell bakgrund. Vi rekryterade elever vid 
offentliga (jfr. kommunala) skolor i två provinser, Western Cape 
och Gauteng. Tidigare forskning visar att dessa samhällen har 
en hög förekomst av våld i skolan (Kyobe et al., 2016; Oyewusi & 
Orolade, 2014). 

 
Datainsamling 
Data samlades in från offentliga gymnasieskolor i provinserna 
Western Cape och Gauteng. En teknik för sannolikhetsurval (Ha-
jimia, 2014) användes och bully/victims identifierades genom att 
de själva uppgav att de var både mobbare och mobbade. Av de 
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457 elever som fyllde i enkäten var 319 mobila bully/victims och 
66 av dessa hade konton, eller var medlemmar, på både Facebook 
och Twitter. 

Begreppsvaliditeten prövades för att se om variabler för sam-
ma begrepp (exempelvis: anonymitet) drogs från samma uppsätt-
ning frågor samt att de begrepp som studerades hade identifierats 
korrekt (Hajimia, 2014). För att kontrollera instrumentets tillförlit-
lighet och giltighet genomfördes ett Cronback alfa-test (ett statis-
tiskt mått på den interna konsistensen hos ett test eller index, be-
skrivet som ett tal mellan 0 och 1, där mätvärden mellan 0,70 och 
0,90 anses vara acceptabla - mycket bra), där nästan alla begrepp 
låg över tröskelvärdet för alfa = 0,70 (Hair et al., 2006), till exempel 
(Anonymitet 0.85; Kollektivt beteende 0.84; Makt 0.63; Använd-
ningsfrekvens 0.84; Funktioner, Emojis, 0.90; Mobil bully/victim, 
0.89. Spearman rank order correlation test användes också för 
att undersöka korrelationen mellan variablerna som mätte varje 
begrepp. Korrelationskoefficienterna var alla signifikanta på 0.34 
och över. Detta bekräftade associationen mellan variablerna och 
där det var möjligt användes ett medelvärde för variablerna för att 
erhålla en representativ poäng för begreppet. 

 
IV. Resultat och analys 
Bully/victims och anonymitet 
De som fick tre eller fler poäng på en femgradig Likert-skala (1 
= Instämmer inte alls till 5=Instämmer helt) i nätmobbningsfor-
muläret identifierades som personer som både mobbar andra 
och själva blir mobbade på nätet. I enkäten fanns det tre frågor 
som mätte anonymitet på Facebook och Twitter. Kvinnliga bul-
ly/victims tenderar att oftare vara anonyma på Facebook än 
manliga och använder någon annans konto på Facebook mer 
än de använder ett annat namn. Vi undersökte om anonymitet 
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påverkade utsattheten på både Facebook och Twitter för samma 
användare. Tabell 1 antyder att anonymitet förstärker utsattheten 
för bully/victims mer när de är på Facebook än när de är på Twitter. 
Det finns därför stöd för hypotes nr 1. Resultaten av T-testerna 
(oberoende t–test är en statistisk metod för att undersöka om 
det föreligger signifikanta skillnader mellan grupper i fråga om 
olika saker, och signifikanta skillnader innebär att skillnaderna 
är statistiskt säkerställda, redaktörernas anm.) visade på 
signifikanta skillnader mellan anonyma användares (Grupp 
2) metoder och icke-anonyma användares (Grupp 1) metoder 
på Facebook, samt för vissa beteenden på Twitter. Anonyma 
mobila bully/victims är mer utsatta på Facebook än de icke–
anonyma. Detta överraskar eftersom man skulle förväntat sig 
det motsatta. Det är dock idag möjligt att avgöra den anonymes 
faktiska identitet genom att söka efter personlig information på 
användarens tidslinje med hjälp av sökmotorer. Detta kan sedan 
bekräftas genom att lägga till personuppgifterna på vänlistan. 
Om den anonyme accepterar inbjudan kan dennes identitet bli 
känd. Tabell 1 visar att utsatthet på Twitter inte varierar med 
anonymitet för de två första beteendena (dvs. att få upprepade 
elaka meddelanden/kommentarer; folk använder sociala medier 
för att starta/sprida rykten som skadar mitt anseende). 

Bully/victims och kollektivt beteende
Resultaten i tabell 2 antyder att kollektivt beteende förstärker ut-
sattheten mer på Facebook än på Twitter. Resultaten av T-testet 
för de som ägnar sig åt kollektiva aktiviteter och de som inte gör 
det, antyder signifikanta medelvärdesskillnader. Medelvärdena 
är dock högre på Facebook än på Twitter. Det finns därför inget 
stöd för hypotes nr 2 (H2). Kollektivt beteende verkar förstärka 
utsattheten mer på Facebook än på Twitter.
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På Facebook utsätter elever huvudsakligen andra genom att ”kom-
mentera på en offentlig social mediesida där människor hånas” (M 
(medelvärde) = 4,70, SD (standardavvikelse) = 0,84). Detta ran-
kades högt, följt av ”om jag ser någon hånas i ett inlägg på sociala 
medier hånar jag också dem” (M = 4,48, SD = 0,96) och till sist, 
”när ett inlägg om någon jag känner delas så delar jag det också” 
(M = 3,98, SD = 0,89). När bully/victims flyttar till Twitter verkar 
det dock som ”att dela det skickade inlägget” blir den vanligaste 
formen av utsatthet, följt av ”om jag ser någon hånas i ett inlägg så 
hånar jag dem också” (M = 3,85, SD = 1,05), och ”jag känner alltid 
att jag bör kommentera på en offentlig sida när människor hånas” 
(M = 3,60, SD = 0,73). När vi analyserar de funktioner/knappar 
som används använder de som ägnar sig åt kollektiva aktiviteter 
på Facebook knappen Tagga en vän (= 4,24, SD 0,76), Videosamtal 
(M = 4,00, SD = 1,22), Inbäddat inlägg (M = 3,52, SD = 0,98) och 
Retweet (M = 3,17, SD = 1,32). De måste dock använda fler funktio-
ner för att vidmakthålla sina kollektiva beteenden medan de är på 
Twitter, t.ex. Inbäddat inlägg (M = 4,65, SD = 0,91), Dela-knappen 
(M = 3,77, SD = 1,12), Kommentera-knappen (M = 3,77, SD = 1,31), 
Tagga vän-knappen (M = 3,85, SD = 0,88), Meddelande (M = 3,74, 
SD = 0,75) och Retweet (M = 4,36, SD = 0,96). 

Vi kan därför dra slutsatsen att en person som ägnar sig åt kol-
lektiva aktiviteter skulle fortsätta att bete sig på samma sätt om 
de går från Facebook till Twitter. Den enda skillnaden är att per-
sonen skulle använda fler funktioner på Twitter än på Facebook. 

 

Bully/victims och makt
Vi undersökte också hur informell makt påverkar beteenden hos 
personer som både mobbar andra och själva blir mobbade. In-
formell makt mättes genom: i vilken utsträckning bully/victims 
kontrollerar andra; i vilken utsträckning de själva kan hantera 
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mobbare samt popularitet. Regressionsanalysen (en statistisk 
metod för att undersöka hur flera variabler [prediktorer] påver-
kar eller sammanhänger med en annan variabel [beroende va-
riabel] i en och samma modell, redaktörernas anm.) visade på 
följande signifikanta relationer: På Facebook: ”Jag kontrollerar 
vem jag vill vara på mina sociala mediesidor” (-0,23, p=0,01), 
”Jag rapporterar alltid till ägaren av plattformen när jag ser nå-
gon som blir mobbad” (0,35, p=0,02), ”Jag vet hur jag ska hantera 
någon som hånar mig på sociala medier” (0,90, p=0,00), ”Popu-
laritet – jag har följare för att jag delar bra information på soci-
ala medier” (0,71, p=0,00). På Twitter ”Jag rapporterar alltid till 
ägaren av plattformen när jag ser någon som blir mobbad” (0,25, 
p=0,00), ”Popularitet – jag har många vänner på sociala medier” 
(0,55, p=0,00). Dessa resultat bekräftar att informell makt som 
uppnåtts via kontroll eller popularitet på Facebook och Twitter 
kommer att påverka bully/victim-beteendet. Detta ligger i linje 
med tidigare resultat (Rodkin, 2012). Påverkan av kontroll på Fa-
cebook är dock negativ (-0,23), vilket antyder att då elever styr 
över vem de vill vara på sociala medier är det mindre sannolikt 
att de blir mobila bully/victims. Informell makt som uppnås via 
kontroll genom att ”veta hur man hanterar någon som hånar mig 
på Facebook” hade största påverkan av alla variabler som mätte 
kontroll (0,90, p=0,00), medan ”Jag har följare eftersom jag delar 
bra information på sociala medier” hade störst påverkan av alla 
variabler som mätte popularitet på Twitter (0,55, p=0,00). Vi kan 
därför dra slutsatsen att påverkan av informell makt på beteendet 
hos bully/victims huvudsakligen kommer från social status (kon-
troll) på Facebook och (popularitet) på Twitter. Det finns således 
stöd för hypotes nr 3 (H3).
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Bully/victims och användningsfrekvens
Två variabler användes för att mäta Facebook-användning på en 
femgradig Likert-skala (1 = Instämmer inte alls till 5 = Instämmer 
helt). Bully/victims som fick tre eller fler poäng ansågs använda 
Facebook mer än andra. Vi fann att bully/victims snarare använ-
de Facebook för att attackera människor de inte tycker om, än att 
de delade statusuppdateringar av människor de inte tycker om i 
syfte att håna dem. En analys av sambandet (Spearmans rangkor-
relation) bekräftar att det finns ett signifikant samband mellan 
bully/victims och plattformsanvändning, på 0,58. En analys med 
hjälp av T-test påvisar att det föreligger en signifikant skillnad 
i metoder mellan frekventa användare och icke-frekventa Face-
book-användare på både Facebook (t=8,46 p=0,00) och Twitter 
(t=6,44, p=0,00). Det finns stöd för hypotes nr 4 (H4). Det är mer 
sannolikt att frekventa användare av sociala medier i större ut-
sträckning är bully/victims oavsett vilken plattform de använder 
jämfört med icke frekventa användare.

Användning av emojis & funktioner 
I hypotes 5 (H5) förutspådde vi att användning av emojis och emo-
tikoner (positivt) förstärker beteendet hos bully/victims mer på 
Facebook än på Twitter. 14 variabler användes för att mäta använd-
ningen av emojis och vissa funktioner på de två plattformarna. 

Haha-emojin används vanligtvis för att uttrycka positiva 
känslor som tacksamhet och upphetsning. Mobila bully/victims 
som använder haha på Facebook, är i genomsnitt 16 år och är 
killar som tillbringar i genomsnitt fem timmar per dag på soci-
ala medier. De njuter av andras utsatthet ”jag tycker om att hota 
andra på sociala medier” (M = 3,48, SD = 0,67), ”får upprepade 
elaka meddelanden/kommentarer” (M = 4,44, SD = 0,96), ”har 
blivit avsiktligt borttagen från en grupp på sociala medier” (M 
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= 4,33, SD = 1,06), och ”människor har använt sociala medier för 
att starta eller sprida rykten för att skada andras anseende” (M = 
4,39, SD = 1,07). Men vissa gånger ”delar de statusuppdateringar 
av människor som de inte tycker om för att håna på sociala medi-
er” (M = 4,12, SD = 1,46), och ”kan starta eller sprida rykten för att 
skada någons anseende” (M = 4,06, SD = 1,52). De använder funk-
tioner som Tagga vän-knappen och Videosamtal. Detta antyder 
därför att även om Haha-emojin kan användas av bully/victims 
för att uttrycka positiva känslor eller avsikter, kan den också an-
vändas för att förlöjliga andra (t.ex. efter att ha hånat dem). 

Haha-emojin på Twitter används också huvudsakligen av 
16-åriga män som uppnår tillfredsställelse genom att utsätta an-
dra (”jag tycker om att hota andra på sociala medier” (M = 3,79, SD 
= 1,00), precis som på Facebook. På Twitter använder de inbädda-
de inlägg (M = 4,46, SD = 1,17), retweets (M = 4,08), dela-knappen 
(M = 3,67), kommentarsknappen (M = 3,67) och meddelanden (M 
= 3,78). Liksom på Facebook har de blivit avsiktligt borttagna från 
en grupp på sociala medier, har fått upprepade elaka meddelan-
den/kommentarer, men har också använt sociala medier för att 
starta eller sprida rykten för att skada någons anseende och har 
avsiktligt tagit bort någon från en grupp på sociala medier. 

De som använder haha-emojin på båda plattformarna är ut-
satta men mobbar även andra. Därför verkar inte dessa använda-
res beteende förändras mellan de två plattformarna. Responsen 
är dock mer bekräftande på Facebook än på Twitter. Eftersom 
användningsfrekvensen är densamma (omkring fem timmar om 
dagen) kan man säga att aktiviteterna på Facebook är mer inten-
siva än på Twitter. 

Gilla-emojin, vanligtvis i form av tumme-upp, är en symbol för 
godkännande, att man tycker om något eller visar allmän belå-
tenhet. Den kan dock användas sarkastiskt för att ange att något 
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är dåligt. I den aktuella studien fann vi att tumme-upp mest an-
vänds på inlägg eller bilder som andra på Facebook finner chock-
erande. Ett intressant resultat är att tumme-upp mest används av 
åskådare på Facebook och Twitter. Till skillnad från traditionell 
mobbning där åskådarna bara ser på när någon utsätts kan mo-
bila åskådare reagera med tumme-upp, för att antyda medkänsla 
beroende på inläggets sammanhang.

Arg-emojin används också i stor utsträckning för att uttrycka 
starkt ogillande eller motvilja mot något. Den kan förmedla oli-
ka grader av ilska och kan representera någon som vill framstå 
som tuff eller elak. I den aktuella studien användes arg-emojin 
på samma sätt som tumme-upp. Arg-emojin och tumme-upp an-
vänds av bully/victims som uttryck i deras mobbningsbeteende 
alternativt reaktion på deras utsatthet. Dessa resultat är något 
förvånande men skulle kunna förklaras av att bully/victims väx-
lar mellan mobbares och mobbades beteenden och egenskaper. 
Haha-, wow- och ledsen-emojis används mindre för att mobba 
andra medan tumme-upp och arg-emojis används mer för att 
dela och uttrycka medlidande i samband med utsatthet. Enligt 
Harn (2017) används emojis ofta för att förstärka känslan i ett 
budskap, uttrycka empati och förmedla uttryck. Detta låter rim-
ligt eftersom relationen är positivt korrelerad.

Vi utförde en regressionsanalys för att analysera hur emo-
ji-användning påverkar beteendet hos bully/victims. Generellt 
sett fann vi ingen signifikant påverkan på beteendet vid använd-
ning av tumme-upp, haha-, wow- och ledsen-emojis på Facebook. 
Däremot fanns det signifikant påverkan på beteendet när bully/
victims använder tumme-upp, haha- och ledsen-emojis på Twit-
ter. Ledsen-emojin hade starkast påverkan på beteendet hos bul-
ly/victims på Twitter. Vi såg också att tumme-upp och arg-emojis 
användes mer av bully/victims på Facebook. 
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Kön och ålder
Slutligen testade vi också om beteendet hos mobila bully/victims 
varierar med ålder och kön. Tre kategorier av kön jämfördes: 
Man, kvinna och de som föredrog att inte uppge sitt kön. Ålder-
skategorierna sträckte sig från 12–17 års ålder. Variansanalysen 
visade inte några signifikanta medelvärdeskillnader. Resultaten 
antyder att beteendet hos bully/victims inte varierade med kön 
och ålder. Vi fann dock att ålder och kön påverkade relationen 
mellan påverkansfaktorer och beteendet hos mobila bully/vic-
tims. Till att börja med undersökte vi hur mycket samtliga på-
verkansfaktorer som identifierats i den teoretiska modellen på-
verkade beteendet hos mobila bully/victims. R² = 0,99. När ålder 
och kön togs bort var justerat R² = 0,96. Även om R² minskar bör 
det noteras att denna minskning är liten (0,0025), vilket antyder 
en svag påverkan.

 
V. Slutsats 
Denna studie analyserade beteendet hos bully/victims som an-
vänder både Facebook och Twitter via mobiltelefon. Studien har 
bidragit till en tydligare förståelse av specifika beteenden och hur 
påverkansfaktorer som kollektivt beteende, anonymitet, infor-
mell makt och användningen av emojis påverkar användningen 
på de två sociala medieplattformarna (Facebook och Twitter). Vi 
fann att beteenden i vissa fall upprätthålls mellan plattformarna 
medan man i andra fall ser förändringar av beteenden beroende 
av vilken av påverkansfaktorerna som är mest framträdande.

Slutsatsen är att anonymitet påverkar bully/victims förmåga 
att mobba andra mer när de är på Facebook än på Twitter. Det är 
därför viktigt att leverantörerna av sociala medier, särskilt Face-
book, täpper till kryphålen i sina integritetsskydd. Vi har heller 
ännu inte sett hur effektiv Facebooks ”Off-Facebook Activity” blir, 
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vilken syftar till att informera användarna om tredjepartswebb-
platser och appar som delar sin besökshistorik med Facebook.

Kollektivt beteende förändras inte mycket när bully/victims 
växlar mellan de två plattformarna men dess påverkan på ut-
satthet är starkare på Facebook än på Twitter. Vi fann att bully/
victims använde fler funktioner på Twitter än på Facebook för 
att upprätthålla kollektiv mobbning. Av detta skäl bör Facebook 
också stärka kontrollen över gruppaktiviteter. 

Vi försökte också förstå vad som bidrar till hur informell makt 
påverkar beteendet hos bully/victims. Våra resultat visar att in-
formell makt på Facebook främst påverkar mobbning genom an-
vändandet av social kontroll, till exempel ”att veta hur jag han-
terar någon som hånar mig på Facebook”. Detta växlar dock till 
popularitet när bully/victims flyttar till Twitter. Det är inte tydligt 
för oss varför det är så, men vi kan anta att för att vi fullt ut ska 
förstå hur informell makt påverkar beteendet hos bully/victims 
när de växlar mellan Facebook och Twitter krävs kunskap hur 
växelverkan mellan social kontroll och popularitet fungerar. 

Vi fann att tumme-upp, haha- och ledsen-emojis kraftigt på-
verkar bully/victims när de är aktiva på Twitter men inte på Face-
book. Vi fann också att mobila bully/victims ofta använder både 
tumme upp och arg-emojis som reaktion på utsatthet på Face-
book. Detta bekräftar att bully/victims växlar mellan en mobbad 
och en mobbares beteenden och egenskaper. Ett intressant re-
sultat är att tumme-upp mest används av åskådare på både Fa-
cebook och Twitter. Till skillnad från traditionell mobbning där 
åskådarna bara ser på när någon utsätts kan mobila åskådare 
reagera med tumme-upp, för att uttrycka medkänsla. Emojis gör 
det därmed möjligt för utsatta att uttrycka sina känslor och möj-
liggör för de osynliga åskådarna att protestera mot kränkningar.
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Det har funnits motsägelser i litteraturen rörande beskaffenhe-
ten hos och orsakerna till bully/victims. Resultaten om emojis 
kan möjliggöra för forskare att förstå känslorna hos unga bully/
victims online för att kunna hitta lämpliga åtgärder. Ytterligare 
studier av användandet av emojis i förhållande till ålder, kön och 
olika kulturella miljöer kommer att berätta mycket som vi inte 
vet om mobila bully/victims. Vår studie fann också att beteendet 
hos bully/victims som växlade mellan Twitter och Facebook inte 
varierade med kön eller ålder, men studien bekräftar att kön och 
ålder modererar effekterna av andra påverkansfaktorer för bully/
victims även om denna påverkan är något svag.

Studien har vissa begränsningar. Den fokuserade endast på 
Facebook och Twitter, utfördes på ett litet antal skolor och var 
en tvärsnittsstudie. Man bör därför vara försiktig när man tolkar 
resultaten. Mer intressanta resultat om bully/victims som väx-
lar mellan sociala nätverk kan fås i en longitudinell studie som 
använder både kvalitativa och kvantitativa metoder. Även om 
frekventa användare av sociala medier befanns vara bully/vic-
tims oavsett vilken plattform de använder kan ytterligare analys 
av användning utifrån antalet aktiva konton ge andra resultat. 
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Natasha Pearce är en del av ett team av forskare som leds av pro-
fessor Donna Cross, som under de senaste 20 åren har arbetat för 
att ge svar på australiska skolor och lärares behov av kunskap 
om mobbing och hur man bäst kan motverka det. Denna forsk-
ning, allmänt känd som Friendly Schools, har varit grunden för 
utvecklingen av ett evidensbaserat antimobbningsprogram med 
hela skolan-ansats som effektivt stöttar skolor för att förbättra 
elevernas sociala och emotionella välbefinnande och minska 
mobbningsbeteenden. Nuvarande forskningsfokus är bland an-
nat att hjälpa de studenter som utövar mobbning, innovativa sätt 
att förebygga nätmobbning med digitala plattformar som appar 
samt att säkerställa säkrare nätbeteende bland yngre barn. Ef-
fektiva interventioner gör bara skillnad för elever om de imple-
menteras på ett bra sätt, därför fokuserar aktuell forskning på 
att undersöka samspelet mellan programtrohet, anpassning till 
lokala skolkontexter och det stöd på systemnivå som krävs för 
att främja implementering och hållbarhet i skolor. 
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Kapitelpresentation
Patrick Konde & Frida Warg, sakkunniga på Friends

Friendly Schools är ett australiskt forskningsprojekt som startade 
1999. Sedan dess har professor Donna Cross och hennes kollegor 
verkat för att tillhandahålla evidensbaserade kunskaper och me-
toder för att stötta beslutsfattare, skolpersonal och andra prakti-
ker i Australien. I det här kapitlet sammanfattar forskargruppen 
sina resultat från de senaste 20 åren i sju viktiga lärdomar, och 
redogör för ett flertal studier från det omfattande forskningspro-
jekt som har berört 35 000 lärare, föräldrar och skolledare i över 
350 australiensiska skolor. Grunden till deras arbete har varit att 
utveckla och testa strategier för att förbättra elevers sociala och 
emotionella välbefinnande och minska mobbing. 

Friendly Schools utgår – likt de flesta andra forskare och 
programmakare – från den socioekologiska teorin att mobbning 
uppstår inom komplexa interaktioner mellan barn och de sam-
manhang där de lever. Med utgångspunkt i det inbegriper Friendly 
Schools metoder kopplat till risk- och skyddsfaktorer på individ-, 
familj-, kamrat-, klassrums-, skol-, online- och samhällsnivåer 
samt samspelet mellan dessa nivåer. Friendly Schools adresse-
rar följaktligen mobbning genom strategier på flera nivåer. Bland 
dessa kan nämnas att stärka skolans policyer och rutiner, utveck-
la relationsstärkande kompetenser, främja elevinflytande samt 
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att säkerställa att faktiska data (som kartläggningsresultat) ligger 
till grund för de beslut som skolan fattar och att skolans strategier 
är relevanta för dess sammanhang. 

Implementering är en komplicerad process, och ett eget forsk-
ningsfält, men kan kortfattat förklaras som processen att införa 
nya metoder (eller kunskaper) i en verksamhet och säkerställa 
att metoderna används varaktigt och som avsett. Kapitelförfat-
tarna menar att en ansats med strategier på flera nivåer är nöd-
vändig för att kunna hantera mobbningens komplexitet, men 
att ett sådant tillvägagångssätt emellertid kan komma att ställa 
högre krav på implementeringen. Under de senaste 20 åren har 
forskare inom mobbningsfältet enats kring uppfattningen om att 
effektiv mobbningsprevention kräver ett helhetsgrepp utifrån en 
hela skolan-ansats. Med det menas att långvarig och ihållande 
förändring av mobbningsbeteenden bara kan åstadkommas om 
alla parter i skolan är inkluderade i arbetet och följer samma 
linje. Trots att det numera finns många evidensbaserade meto-
der och program mot mobbning att tillgå som bygger på en hela 
skolan-ansats lyfter kapitelförfattarna att skolpersonal upplever 
olika hinder i implementeringen av ett sådant arbetssätt. Därför 
behöver en viss anpassning finnas för att effektivt kunna möta 
skolans specifika behov.

Skolpersonalens tid (eller brist på sådan) är enligt Friendly 
Schools-forskarna en avgörande kontextuell faktor för imple-
menteringens effektivitet, likaså en skolas personalomsättning 
såväl bland lärare som i skolledning. Detta är något vi också ser 
i den svenska kontexten, inte minst i forskningsprojekt Hej Kom-
munen som Friends bedriver. Hej Kommunen startade 2017 och 
är ett forskningsprojekt där Friends bistår med interventioner på 
samtliga kommunala skolor i två kommuner. Projektet grundar 
sig i frågeställningen: Vad fungerar, för vem, och i vilket samman-



Natasha Pearce – 215

hang? I projektet används en utökad variant av en hela skolan-an-
sats i vad som kallas för en whole community approach. Detta 
dels för att hitta effektiva interventioner riktat mot skolors speci-
fika utmaningar, dels för att på aggregerad nivå kunna utläsa de 
utmaningar som hela kommunen står inför. Utöver detta verkar 
projektet för att skapa en effektiv samverkan mellan alla aktörer 
inom hela skolans styrkedja från den enskilda eleven, till lärare, 
till skolledning och vidare till huvudman och kommunpolitiken. 
På så sätt kan en röd tråd synas på alla plan. Preliminära resultat 
visar att mobbningen minskar på i stort sett alla skolor i båda 
kommunerna, men det har också tydliggjorts hur viktigt det är 
att anpassa interventionerna efter vilka möjligheter och resurser 
skolorna har att tillgå och skräddarsy insatserna efter skolornas 
verklighet och vardag. Med andra ord behöver ett effektivt arbete 
mot mobbning utgå från hur det faktiskt ser ut, och inte från en 
önskan eller uppfattning hur det idealt borde se ut. 

Kapitlet om Friendly Schools ger en klargörande ingång i vik-
tiga faktorer för att förebygga mobbning och ger en fördjupad för-
ståelse för skolans funktion och position i samhället. Det visar på 
vikten av samsyn från alla parter som är närvarande i barns liv 
för att kunna främja ett effektivt arbete för beteendeförändring 
och i slutändan alla elevers hälsa och välmående.
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tralia, Australia, 3Department of Health, Touchstone Child and 
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Introduktion 
Det finns god evidens till stöd för vår nuvarande förståelse av 
mobbningsbeteenden och de sätt på vilka skolor kan förhindra 
och effektivt motverka mobbningsbeteende. I slutet av 90-talet 
visste vi dock väldigt lite om de mest effektiva metoderna för att 
minska mobbning i australiska skolor. Som svar på skolornas be-
hov av evidensbaserade åtgärder grundades ett forskningsprojekt 
vid namn Friendly Schools år 1999 som under de senaste 20 åren 
har tillhandahållit robust evidensbaserad kunskap om hela sko-
lan-ansatser, för att stödja beslutsfattare, skolpersonal och andra 
praktiker som arbetar i skolan samt familjer över hela Australien. 
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Friendly Schools forskning bidrog till en bättre förståelse av öp-
pen och dold mobbning, inklusive nätmobbning, samt till utveck-
ling och testning av strategier för att förbättra elevers sociala och 
emotionella välbefinnande och minska mobbningsbeteenden. 
Forskningen har inbegripit 35 000 australiensiska elever, lärare, 
föräldrar och skolledare i över 350 skolor har gett pedagoger på 
skolor och i utbildningssystem djupare kunskap om både riktlin-
jer och praktik. Detta kapitel belyser viktiga lärdomar från dessa 
20 år av forskning kring Friendly Schools som möjliggjort för pe-
dagoger på australiska grundskolor att förbättra elevers sociala 
och emotionella välbefinnande och minska mobbningsbeteenden.

Nödvändigheten av att fokusera på elevers sociala och  
emotionella välbefinnande och mobbningsbeteenden
Socialt och känslomässigt välbefinnande innefattar tre dimensi-
oner: 1) känslomässigt välbefinnande (inklusive lycka och själv-
tillit, motsatsen till depression); 2) psykologiskt välbefinnande 
(inklusive autonomi, problemlösning, motståndskraft och enga-
gemang); och 3) socialt välbefinnande (goda relationer med an-
dra, motsatsen till uppförandestörning, interpersonellt våld och 
mobbning) (Pathways, 2016). Socialt och känslomässigt välbefin-
nande i barndoms- och ungdomsåren predicerar framtida utbild-
nings- och akademiska resultat, hälsa och socialt välbefinnande 
samt långsiktiga ekonomiska omständigheter (Ansari & Gershoff, 
2015; Caprara, 2000). Dessutom kan ungas sociala och emotionel-
la välbefinnande påverka långsiktiga utfall i vuxen ålder, inklusi-
ve lönenivåer samt minskad droganvändning och brottslighet, i 
högre grad än goda provresultat (Heckman & Rubinstein, 2001).

Mobbning är en betydande riskfaktor som påverkar ungas 
sociala och emotionella välbefinnande och mentala hälsa (Cross 
et al., 2009) och drabbar en av fyra unga i Australien (Cross et 
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al., 2009). Vidare har den växande mobbningen via digital teknik 
inneburit att antisociala interaktioner mellan unga är vanligare, 
mer tillgänglig och allvarligare, och omkring 20 % av unga austra-
lier rapporterar att de utsatts för nätmobbning varje år (Spears 
et al., 2014). Detta är en högre andel än i de flesta övriga länder 
(Modecki et al., 2014).

Mobbning har allvarliga och långsiktiga negativa effekter på 
hälsa och välbefinnande, inklusive ökad ångest och depression 
(Shaw et al., 2010), självmordstankar och självmordsbeteende 
(Hinduja & Patchin, 2010; van Geel, Vedder, & Tanilon, 2014), fy-
sisk sjukdom (Due et al., 2005) och försämrad självkänsla (Pat-
chin & Hinduja, 2010). Det har även en negativ effekt på skolre-
sultat och närvaro (Goodsell et al., 2017). I jämförelse med andra 
OECD-länder är sannolikheten för att unga australier känner 
samhörighet med skolan märkbart lägre och sannolikheten är 
högre att de oroar sig över att bli utsatta för mobbning (OECD, 
2017), i synnerhet barn som är aboriginer eller hör till ursprungs-
befolkningen från ögruppen Torres Strait (Australian Research 
Alliance for Children and Youth, 2018). Australiska skolor har 
också alltmer insett det viktiga behovet av att stödja barns sociala 
och känslomässiga utveckling och minska mobbningsbeteenden, 
för att förbättra deras allmänna välbefinnande och skolresultat. 

Forskningsresan Friendly Schools 
Friendly Schools (FS) är det mest empiriskt beforskade, skol-
baserade programmet i Australien från tidig barndom till sena 
tonår (Barnes et al., 2019). Det har utvecklats och testats i 18 
forskningsstudier (11 randomiserade kontrollerade studier) och 
möjliggjort empiriska undersökningar av elevers upplevelser av 
mobbning och nätmobbning samt deras sociala och emotionella 
välbefinnande, i synnerhet inom ramen för australiska familje-, 
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skol- och samhällsfaktorer (Cross et al., 2003; Cross et al., 2011; 
Cross et al., 2012; Cross et al., 2015; Cross et al., 2018; Cross et al., 
2019). Detta innefattar studien ”The Australian Covert Bullying 
Prevalence Study” som innehåller data som samlats in från 
över 20 000 elever i Australien, för att bättre förstå former av 
mobbning som inte upptäcks så enkelt av vuxna (Cross et al., 
2009) (se figur 1 för en översikt över forskningen som gjorts inom 
ramen för Friendly Schools). 

Viktig forskning från 1999 sammanfattade evidensbaserade re-
sultat från internationell forskning om mobbning i ett antal prin-
ciper om de bästa metoderna, validerade av ledande internatio-
nella forskare inom mobbningsfältet (Cross et al., 2003; Cross et 
al., 2004). Senare, under 2011, uppdaterades dessa principer så 
att de även innefattade nätmobbning (Pearce et al., 2011). 1999 års 
principer användes för att utveckla och pröva en serie grundsko-
lebaserade interventioner och senare innehöll de uppdaterade 
principerna från 2011 även gymnasiet (Cross et al., 2012; Cross 
et al., 2011; Cross et al., 2019). Efter dessa konventionella studier 
utökades FS-forskningen för att svara upp mot identifierade be-
hov, inklusive nätmobbning (Cross et al., 2015); kritiska inter-
ventionstillfällen, såsom övergången till högstadiet, (Cross et al., 
2018) samt riktat stöd för elevgrupper som löper högre risk att bli 
utsatta, såsom elever från ursprungsbefolkningen och elever med 
annan icke-dominant kulturell positionering (Coffin, Larson, & 
Cross, 2010). Longitudinella studier fann att Friendly Schools 
minskade elevmobbning och nätmobbning samt reducerade 
riskfaktorer och förstärkte skyddsfaktorer såsom hjälpsökande, 
trygghetskänsla och samhörighet med andra elever, lärare och 
skola (Lester et al., 2017; Cross, Lester, & Barnes, 2015; Waters & 
Cross, 2010). 
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Friendly Schools: Insatser och implementering
Friendly Schools är en styrkebaserad intervention med en hela sko-
lan-ansats. Integrerade strategier på flera nivåer motverkar mobb-
ning genom att: stärka skolans policy och rutiner; utveckla elevers, 
anställdas och föräldrars förmåga att bygga positiva relationer; 
möjliggöra elevdeltagande och låta dem komma till tals; skapa 
stödjande sociala och fysiska miljöer; samt uppmuntra föräldra-, 
familje- och samhällsengagemang. FS-interventionen bygger ock-
så upp skolledningens kapacitet att framgångsrikt implementera 
Friendly Schools över tid, genom en kvalitetsförbättringsprocess 
och verktyg som försäkrar att de data som används som underlag 
för skolans beslut och strategier är relevanta för sammanhanget.

Insatser
Som sammanfattats i tidigare forskning (Barnes et al., 2019), be-
står Friendly Schools av: 
• Hela skolan-strategier som utformats för att utvärdera och 

förbättra skolpolicy och skolpraxis. Skolor väljer strategier 
som passar deras omständigheter utifrån sex komponenter: 
1) ledarskap och kapacitet; 2) policy och rutiner; 3) social mil-
jö; 4) fysisk miljö; 5) kompetensutveckling genom elevernas 
kursplaner, vidareutbildning av anställda och kommunikation 
med föräldrar; samt 6) samarbete med familjer, offentliga in-
rättningar och samhället.  

• Utvecklingsanpassade pedagogiska aktiviteter och utbild-
ningar för skolanställda, för att förbättra elevers sociala 
och emotionella inlärning (SEL), utveckla gemensam för-
ståelse, och tillämpa strategier för att förhindra och minska 
mobbning. 

• Familjeaktiviteter för att förbättra familjernas medvetenhet 
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och egna förmåga att kunna stödja sina barns SEL, inklusive 
föräldramöten, mötes- och informationsbroschyrer, nyhets-
brev och hemaktiviteter. 

• Individuella aktiviteter för riktat stöd till utsatta elever och de 
som mobbar andra, för att förändra beteenden och underlätta 
för kontakter med lokala vårdgivare. 

Implementering 
En process i fem steg vägleder skolans implementeringsteam i 
arbetet med att förbereda, utvärdera, planera samt bygga upp 
kapaciteten för och implementera evidensbaserad praktik och 
riktlinjer. För att kunna möta skolors enskilda behov gör imple-
menteringsverktyg online det möjligt för skolans implemente-
ringsteam att undersöka sina befintliga strategier för att förhin-
dra mobbning och identifiera förbättringsområden samt åtgärda 
dessa brister. Detta innefattar enkäter för elever och anställda, 
utvärdering av skolpraxis, beredskapskontroll, samt verktyg för 
planering och granskning. Dessa verktyg har utformats för att 
förbättra implementeringen genom att a) anpassa skolans vision 
i enlighet med Friendly Schools utfall, b) matcha strategier med 
identifierade behov i skolan, och c) bygga upp beredskapen hos 
de anställda för att stödja en förändring i praktiken. 

Teamen väljer ut strategier från verktygslådan ”Evidence for 
Practice” som ger detaljerade praktiska åtgärder för strategier 
såsom policyutveckling och utvärdering av den fysiska miljön. 
Åldersanpassat material för klassrumsundervisning från lägre 
årskurser (4-åringar) till årskurs 9 (14-åringar) organiseras kring 
de fem aspekterna av socialt och emotionellt lärande: självmed-
vetande, självkontroll, socialt medvetande, samspel med andra 
och socialt beslutsfattande (Domitrovich et al., 2017). Material 
för kommunikation och utbildning riktat mot familjer förstärker 
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klassrumsinlärningen och färdighetsutvecklingen. Ackreditera-
de instruktörer tillhandahåller kompetensutveckling och vägled-
ning för skolteam och lärare för att stödja dem i implementering-
en av Friendly Schools process och strategier. 

Viktiga lärdomar för skolledare och lärare
I takt med att FS-forskningen framskred blev sju viktiga insik-
ter (som diskuteras nedan i relation till varje FS-studie) synli-
ga för att stärka skolledares och lärares förmåga att förbättra 
elevernas sociala och emotionella välbefinnande samt minska 
mobbningsbeteenden.

1. Hela skolan-ansats på flera nivåer
En ökande evidens antyder att hela skolan-interventioner på flera 
nivåer är det mest effektiva, icke-stigmatiserande sättet att för-
hindra och hantera mobbningsbeteenden (Farrington et al, 2017; 
Ttofi & Farrington, 2011). Friendly Schools utgår ifrån flera teore-
tiska tillvägagångssätt, inklusive socioekologiska teorier (Cross 
et al., 2015) och familjesystemteorier (Cross & Barnes, 2014) som 
bekräftar att hälsorisker inte är direkt orsakade av enskilda be-
teenden, utan växer fram ur en komplex växelverkan mellan unga 
människor och det sammanhang de lever i (Bronfenbrenner, 1994; 
Espelage, 2014). Därför riktar Friendly Schools interventioner 
mot mobbning och nätmobbning in sig på risk- och skyddsfakto-
rer på individ-, familje-, vänskaps-, klassrums-, skol-, online- och 
samhällsnivå, samt på växelverkan mellan dessa nivåer (Monks 
at al, 2018; Cross et al., 2015; Cox et al., 2016)

Den första FS-studien fokuserade på elevers och lärares 
lärande via en kursplan för Socialt och emotionellt lärande 
(SEL) och utbildning för lärare med syfte att bygga prosociala 
färdigheter, fredlig konfliktlösning, problemlösning och empati 
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samt förmåga att svara upp mot mobbning och varför mobbning 
är oacceptabelt. Denna studie fokuserade även på skol- och 
familjenivåerna via riktlinjer och genomgående positiva praktik, 
samt kapacitetsbyggande med familjer för att uppmuntra dem 
att diskutera mobbning med sina barn. En treårig randomiserad 
kontrollerad studie följde nästan 2 000 elever från årskurs 4 till 
6, samt deras lärare och familjer, i 29 grundskolor. Interventionen 
resulterade i färre antal fall av observerad mobbning och ökat 
antal rapporterade fall av mobbning jämfört med kontrollgruppen 
(Cross et al., 2011; Cross et al., 2003). Minskningen i antalet fall av 
mobbning var större än genomsnittseffekten för interventioner 
av det här slaget (Ttofi & Farrington, 2011), med bibehållet resultat 
tre år senare (Cross et al., 2011). Skolorna begärde dock ytterligare 
strategier för att engagera familjer och bygga upp personalens 
förmåga att implementera flernivåstrategierna. 

Den andra FS-studien följde tre kohorter av elever från årskurs 
2, 4 respektive 6 (nästan 4 000 elever) under tre år, från 20 slump-
vis utvalda grundskolor. Denna studie tillhandahöll mer kapaci-
tetsbyggande för skolor och anställda, samt ett större fokus på 
aktivt familjeengagemang, och jämförde tre tillstånd (hög, måttlig 
och låg dos av interventionen). Man fann en betydande minskning 
av mobbning och utsatthet bland elever som fick den höga dosen 
över tid jämfört med de som fick den låga dosen av interventionen. 
Denna studie gav stöd för hela skolan-ansatsen på flera nivåer och 
implementeringsstöd för personal (Cross et al., 2012; Lester et al., 
2017; Cross et al., 2016). Dessa resultat stämde överens med in-
ternationell forskning som pekar mot att multidimensionella in-
terventioner som fokuserar på samtliga nivåer och medlemmar i 
skolsamfundet krävs för att på ett effektivt sätt minska mobbning 
(Rigby & Slee, 2008; Ttofi & Farrington, 2011; Vreeman & Carroll, 
2007; da Silva et al., 2018; Flygare, Gill, & Johansson, 2013)
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2. Fokus på högriskperioder för mobbning  
och social utveckling 
Mobbningsbeteendets utbredning i australiska skolor når en 
topp i grundskolans årskurs 5 (10–11 år), som är en period med 
snabb social utveckling, och sedan igen i tidiga tonåren efter 
övergången till högstadiet (Lester et al., 2012). Denna andra topp 
rör förändrade skolkamrater och vänkretsar, nya skolmiljöer och 
mer stress. Studien, FS transition to secondary school, var en tre-
årig randomiserad jämförelsestudie av kluster med 3 000 elever 
från 21 högstadieskolor. Den adresserade den höga förekomsten 
av mobbning genom att använda en hela skolan-ansats och ut-
bildningsresurser för elever som nyligen gått över till högstadiet, 
samt deras föräldrar. Interventionen minskade de ungas upple-
velser av mobbning och utsatthet, och stärkte deras känsla av 
trygghet, samt deras upplevelse av stöd från personal och andra 
elever (Cross et al., 2018). 

Studien utökades sedan med hjälp av en ålderskohortdesign, 
till att även innefatta årskurserna 7 till 9. Denna effektivitetsstu-
die, Beyond Bullying, fann att implementeringen av FS-kurspla-
nen var kopplad till minskad mobbning och utsatthet (Cross et 
al., 2019). Dessa resultat om Friendly Schools effektivitet i hög-
stadieskolor är särskilt viktig i ljuset av forskning som antyder 
att interventioner mot mobbning tenderar att förlora i verkan i de 
yngre tonåren (Yeager et al., 2015). Skolor är ofta påverkade av 
begränsade resurser, så riktade investeringar av tid och resurser 
vid nyckelstadier av social utveckling och anpassning är viktigt 
för att uppnå den mest kostnadseffektiva och verkningsfulla me-
toden för att stödja elever och minska mobbning.

Förekomsten av nätmobbning uppvisar dock en annor-
lunda utvecklingsväg som är nära relaterad till elevernas till-
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gång till digitala enheter. Forskningen inom ramen för Cyber 
Friendly Schools (CFS) som gjordes i högstadieskolor fann 
signifikant större nedgångar inom det första året av imple-
menteringen rörande sannolikheten för inblandning i mobb-
ning och utsatthet på nätet (Cross et al., 2016). Den ökande fö-
rekomsten av nätmobbning bland yngre barn innebär dock att 
framtida forskning och skolåtgärder behöver lära lågstadieele-
ver att använda digitala enheter på ett sätt som skyddar dem 
från att ta skada, i synnerhet som de använder denna avance-
rade teknik i allt yngre åldrar, oftare och med mindre uppsikt.  

3. Identifiera och fokusera på hinder för implementering
Även om FS-forskning fann att ett multistrategiskt tillvägagångs-
sätt är effektivt och nödvändigt för att hantera komplexiteten 
kring mobbningsbeteenden, kan det vara en utmaning för skolor 
att implementera detta. En högkvalitativ implementering är av-
görande för att få ett positivt utfall för eleverna (Domitrovich et 
al., 2008; Cross & Barnes, 2014). I samtliga FS-studier rapporte-
rade skolpersonal om flera hinder och kontextuella faktorer som 
försvårade en framgångsrik implementering, inklusive: en rädsla 
på skolan för att ta ansvar för mobbningsbeteenden; utbrändhet 
hos personal på grund av ständigt nya interventioner; omsätt-
ningen bland skolledare och personal; reaktivt tillvägagångssätt 
på grund av begränsad tid och kapacitet; bristande engagemang 
bland personal för att ändra praxis; brist på tillgängliga verktyg 
och utbildningar; otillräckliga skoldata för att stödja beslutsfat-
tande; samt konkurrerande ramverk för att uppnå samma utfall 
för välbefinnande, beteende och lärande (Pearce et al., 2014).

Tidiga FS-studier implementerades med låg trohet till pro-
grammet på grund av en rad olika faktorer vilket, även om det-
ta bidrog till vår förståelse, skapade den olösta frågan om hur 
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väl interventionen hade kunnat fungera om den implementera-
des precis som avsett. I Friendly Schools lågstadiestudie, Child 
Aggression Prevention (CAP) Project, som syftade till att främja 
stödjande skolmiljöer och sociala relationer bland yngre barn (Ru-
nions, 2014), rapporterade lärare problem med att hitta tillräckligt 
med tid för implementering (Hall et al., 2009). Dessutom, även om 
lärare som ansvarade för interventionen och cyber leaders (grupp 
av elever som arbetar med trygghet på nätet, redaktörernas anm.) 
under CFS fick utbildning, resurser och implementeringsstöd, rap-
porterade lärarna ändå en brist på självtillit i undervisning om nät-
relaterat innehåll (Cross, Lester, et al., 2015; Cross et al., 2016). En 
uppföljningsstudie till CFS fokuserade på dessa hinder för imple-
mentering, och utvecklade och testade online-resurser för att byg-
ga upp de anställdas förmåga att lära ut positivt nätbeteende och 
trygghet online. Dessa strategier befanns vara särskilt behjälpliga 
för lärare som arbetar på landsbygden och avlägset belägna orter, 
och som därför inte kunde närvara fysiskt vid utbildningar. 

4. Börja med att bygga upp personalens kapacitet  
och beredskap
FS-forskningen fann att skolor som får mer stöd för kapacitets-
uppbyggnad visade bättre förutsättningar för en hela skolan-im-
plementering, högre grad av programimplementering och högre 
grad av föräldraengagemang, jämfört med skolor som inte fick 
sådant stöd (Pearce, 2010). Sålunda utvecklades Strong Schools 
Safe Kids (SSSK), en femårig fallstudie av ett sju skolor för att 
bättre förstå hur skolors kapacitet att implementera evidensba-
serad praktik kan förstärkas för att förbättra deras uthållighet 
och positiva utfall för eleverna. Systematiska implementerings-
processer och verktyg utvecklades i samarbete med grupper från 
skolledningen och förfinades sedan under SSSK-studien. En för-
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beredelsefas var väsentlig för att driva fram riktlinjer och plane-
ring för en hela skolan-implementering och utvärdering (Cross, 
et al, 2010). Förberedelsefasen innehöll beskrivning av hur man 
tillsätter en grupp som underlättar och hanterar processen för 
utvärdering, planering och implementering av evidensbaserade 
strategier, samt ger personalen kapacitet att vidta evidensbasera-
de åtgärder som svar på mobbningsbeteenden. Följande faktorer 
förknippades med framgångsrik implementering på skolorna:
• En tydlig koppling mellan skolans vision och dess kultur 
• En skolledning som ansvarar för att integrera implemente-

ringen i befintliga personalstrukturer för elevstöd 
• Tid för personalen att delta i regelbundna gruppmöten
• Flexibilitet att välja ut lämplig personal och tilldela roller och 

tid för olika ansvarsområden
• En hängiven ledare med tid avsatt för planering och 

personalstöd
• En rektor som är aktivt engagerad och som använder distri-

buerat ledarskap
• Fast personal som lär sig främja en gemensam förståelse 
• Användning av en systematisk beslutsprocess som utgår från 

skolans lokala kartläggningsresultat och skoldata
• Delning av kartläggningsresultat och skoldata med samtlig 

personal för att främja ägarskap och motivation

5. Sätta av tillräckligt med tid för att åstadkomma  
social förändring
Rekommendationer för att förbättra effektiviteten av antimobb-
ningsåtgärder kretsar huvudsakligen kring implementeringsfrå-
gor, där evidensen pekar på att varaktighet och intensitet är nyck-
elfaktorer (Ttofi & Farrington, 2011; Menesini & Salmivalli, 2017). 
En stegvis implementeringsprocess, såsom i Friendly Schools, 
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möjliggör för skolor att välja olika strategier vid olika tidpunkter och 
att hantera olika kapacitetsbehov när så krävs. I komplexa system så-
som skolor kommer lösningen ofta att förändra problemet över tid, 
och anpassning till detta föränderliga sammanhang är nyckeln till att 
förbättra kvaliteten på implementering och utfall för eleverna.

FS-forskningen gav oss lärdomar om när mobbnings- och nät-
mobbningsinterventioner bör utvärderas, vilket kan förklara hur de 
små till medelstora effektstorlekarna för dessa hela skolan-interven-
tioner delvis kan bero på utvärderingar som gjordes för tidigt eller 
med otillräcklig uppföljning. Om kursplansimplementering var den 
enda aktiva komponenten i antimobbningsarbete i skolan skulle dess 
effekt vara tydlig inom implementeringens första år. Men i FS-forsk-
ningen fann man att hela skolan-interventioner tar mycket längre tid 
för att nå sin fulla potential, och det tar mellan tre och fem år att till 
fullo implementera strategier över flera årskurser. Skolorna i studien 
rapporterade att denna tidsram är nödvändig för att systematiskt 
och hållbart skapa strukturer för ledarskap och personalkapacitet 
som kan byggas upp över tid, utan att ta viktiga resurser från andra 
stödåtgärder och strategier inom skolan.

6. Involvera elever i att utforma strategier för nätmobbning och 
trygghet online
Cyber Friendly Schools (CFS) var en av de första randomiserade kon-
trollerade studierna i världen som minskade utbredningen av elevers 
nätmobbning. Eleverna i studien var oumbärliga för utvecklingen av 
goda exempel i hur man hanterar nätmobbningsbeteende, via meka-
nismer som gjorde det möjligt för dem att identifiera utmaningar och 
lösningar (Cross et al., 2016). Även ”elevledare” rekryterades, utbild-
ades och uppmuntrades att arbeta med skolanställda för att imple-
mentera CFS-interventionen, samt samarbeta med elever och föräld-
rar som kamrat- och nätstödjare (Cross, Lester, et al., 2015). Denna 
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process är avgörande för nätmobbning, då elever ofta vet mer än 
föräldrar och lärare om beteende och miljöer online (Spears & 
Zeederberg, 2013). 

7. Tillhandahåll kontextuellt relevant stöd för högriskelever
För att ta itu med mobbning bland högriskelever fokuserade 
en FS-forskningsstudie, Solid Kids, Solid Schools, på behoven 
av SEL hos elever och familjer som var australiska aboriginer. 
Studien utformades i samarbete med aboriginska äldste, unga 
människor och medborgare, och lokala aboriginer (Yamaji), och 
bidrog till att utveckla och pröva kulturspecifikt material, inklu-
sive en webbplats, för att minska mobbningens skador (Coffin et 
al., 2010). Projektet fann att elever som var australiensiska abo-
riginer upplevde mobbning på andra sätt än barn som inte var 
aboriginer, och beskrev mobbningen annorlunda genom att hän-
visa till fysisk mobbning som ”smashing”, ”ripping” och ”double 
banking”, och verbal mobbning som ”carrying yarns”, ”chipping”, 
”jarring”, och kalla någon för ”winyarn” [svag]. Dessa insikter 
användes för att skräddarsy kulturell medvetenhet om och stöd 
för utveckling av kunskap och färdigheter för att hantera mobb-
ning som var specifik för unga aboriginer. Detta ledde också till 
ett treårigt forskningsprojekt om en social kampanj som spred 
antimobbningsbudskap och information i en aboriginsk kontext. 
Syftet var att förbättra lärarnas förståelse av aboriginska barns 
beteende och hur man hanterar det, samt att främja ett kulturellt 
tryggt hela skolan-perspektiv för att motverka mobbning (Paki, 
Coffin, Cross, & Erceg, 2011). 

Att ge kontextuellt relevant stöd till högriskelever kräver ock-
så att man förstår problemet ur deras perspektiv, och FS-studien 
Beyond Bullying (BB) fann att detta gällde både de som mobbar 
och de som utsätts. BB utförde försök med motiverande samtal 
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för att lösa djupt rotade mobbningsbeteenden och stödja elever-
na i arbetet med att identifiera och agera på sina egna motiv för 
att ägna sig åt mobbning (Cross et al., 2018). Denna studie iden-
tifierade viktiga hinder för implementeringen av detta tillväga-
gångssätt, samt även faktorer som underlättade implementering 
(Pennell et al., 2018) och som kommer att stödja framtida försök 
med innovativa åtgärder mot mobbning.

Slutsats 
Även om den höga förekomsten av mobbning och årtionden av 
forskning visar ett angeläget behov av att påverka det som vi bäst 
förstår, finns ändå uppenbara utmaningar för skolledare och lä-
rare som implementerar evidensbaserade metoder för att mot-
verka mobbning. Dessa utmaningar innefattar implementering 
och utvärdering i skolans ”röriga” verklighet där man alltmer 
kräver snabba lösningar. FS-forskningen fann att för att effektivt 
implementera en hela skolan-ansats för att motverka mobbning 
och främja utvecklingen av elevernas sociala och emotionella 
välbefinnande, är det nödvändigt att bygga positiva relationer 
mellan de olika aktörerna i skolsystemet och integrera dessa åt-
gärder i den strategiska planeringen för elevernas välbefinnande. 
Ett sådant arbetssätt ledde till en mer samverkande och samord-
nad hela skolan-ansats med utvecklingsanpassade och evidens-
baserade strategier som säkerställer att åtgärderna är effektiva, 
hållbara och systemövergripande. Dessa insikter kan hjälpa sko-
lor att mildra mobbningens skadeverkan och främja det sociala 
och emotionella välbefinnandet hos de barn och unga som de an-
svarar för.
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Mobbning uppstår inte i ett vacuum. Det är inte ett lotteri. Kunskap 
både om mobbningens orsaker och hur den kan förebyggas har ökat 
radikalt de senaste årtiondena. Vi vet mer om mobbning idag än vi 
någonsin gjort förr – det är centralt för barns och ungas utveckling 

och lärande.  

Den här antologin behandlar mobbning med utgångspunkt i olika 
perspektiv. Forskningsresultat varvas med vittnesmål från unga om 
vad som förändrade deras situation. Forskarnas bidrag utgår från 
olika discipliner i relation till skilda teoretiska fält, vilket möjliggör 
en bredare och djupare förståelse av problematiken utifrån olika per-
spektiv. Antologins forskningsbidrag ska betraktas som komplement 
till varandra snarare än som sina motsatser. De bidrar alla med förk-

laringar till och förståelser av mobbning i olika sammanhang.   

Att den kunskap som finns om mobbning kommer ut till de som ar-
betar med och för barn och unga är absolut nödvändigt, och förhop-
pningen är att den här antologin kan bidra till en fördjupad diskus-

sion och inspirerande läsning.  

Friends är den organisation som ger vuxna forskningsbaserade verktyg, för att förhindra mobbning bland barn 
och unga. Friends utvecklar, tillämpar och sprider kunskap om mobbning, kränkningar och diskriminering såväl 

nationellt som internationellt. Vår vision är en värld där inget barn utsätts för mobbning. 
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