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ELEVERS PERSPEKTIV PÅ 
MOBBNINGSINCIDENTERS UPPKOMST 

Camilla Forsberg 

	

Abstrakt 

Syftet med denna studie har varit att undersöka elevers perspektiv på 
mobbningsincidenters uppkomst genom att fokusera hur elever beskriver 
hur och varför mobbning uppstår. Studien baseras på fyrtioåtta semi-
strukturerade intervjuer med elever i fjärde till och med sjunde årskurs. 
Materialet har analyserats och insamlats med konstruktivistisk grundad te-
ori. Den överordnade processen för hur mobbning förstås av eleverna kan 
tolkas som ett socialt ordnande av tillhörighet. Resultaten redogör för att 
eleverna förstår mobbning och mobbningsincidenters uppkomst utifrån 
följande tre socialt ordnande kategorier: (a) socialt hierarkiserande (b) akti-
vitetsförstörande, (c) nymedlemshändande.  

Nyckelord: mobbning, mobbningsincidenter, elevers perspektiv, grundad 
teori, socialt ordnande  

	

Introduktion 

Mobbning definieras vanligen som upprepande, aggressiva handlingar av en eller 
flera personer gentemot någon som befinner sig i ett underläge (se vidare Olweus, 
1993). Mobbning är än idag ett problem i skolor runt om i världen (Bontrager et al., 
2009). Det finns en hel del forskning om mobbning som fenomen där det varit ak-
tuellt att försöka förstå vidden av problematiken men även vilka faktorer som tycks 
sammanlänkade med uppkomsten av mobbning. Några av de faktorer som särskilt 
aktualiserats i denna forskning har belyst sådana faktorer som familjen, individen 
själv, vänner och skolan (Espelage & Swearer, 2011). Det har inom mobbnings-
forskning varit vanligare att använda kvantitativa metoder. Dessa studier har onek-
ligen bidragit med viktiga perspektiv för att förklara fenomenet, men öppnar upp 
för att istället utgå ifrån en kvalitativ metodansats. En kvalitativ metodansats kan i 
detta avseende bidra med en fördjupad förståelse kring mobbning som fenomen. I 
denna studie studeras därför elevers perspektiv på mobbningsincidenters uppkomst, 
hur elever skapar mening kring och förstår hur och varför mobbning uppstår. Ele-
vers perspektiv är ett alltmer uppmärksammat inom den kvalitativa mobbnings-
forskningen även om studierna fortfarande är relativt få till antalet (Patton, Hong, 
Patel, & Kral, 2015). Mobbning kan förstås som ett socialt fenomen och som en 
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social process där förståelser av mobbning som fenomen betraktas som skapade i 
sociala sammanhang och interaktioner. Utifrån detta perspektiv på mobbning blir 
det aktuellt att försöka förstå hur denna sociala mening skapas och vilka processer 
som görs aktuella. Ett perspektiv som i synnerhet fokuserar detta är den symboliska 
interaktionismen som utgår ifrån att människor agerar gentemot världen utifrån den 
mening den har för dem, denna mening konstrueras socialt och hanteras genom en 
tolkande process (Blumer, 1969).  

I de kvalitativa studier som finns på området återfinns en mängd förklara-
ringar och resonemang kring varför mobbning uppstår. En av dessa förklaringar 
adresserar att mobbning sker på grund av ett upplevt grupptryck (Hamarus & Kaik-
konen, 2008) som också innebär att den utsatta konstrueras som avvikande, vilket 
också är en av de vanligaste förklaringarna till mobbning utifrån elevernas per-
spektiv. I samtida forskning (Thornberg 2011, Thornberg, 2015) vidareutvecklas 
dessa tankegångar med stöd i teoribildning som adresserar social kategorisering 
och teori kring stigma där mobbning förstås som en social process och påvisade hur 
den utsatta ges skulden för mobbningen. Att den utsatta ges skulden förstår Thorn-
berg (2015) som ett kollektivt agerande där kollektivet konstrueras som de normala 
genom att peka ut den utsatta som avvikande. Ytterligare en vanlig förklaring till 
mobbning betonar mobbaren som problemet. Här synliggörs sådant som att den 
mobbade kommer ifrån en problematisk hembakgrund, har ett lågt självförtroende, 
är en elak person eller har hög status (Frisén et al., 2008; Thornberg, & Knutsen, 
2011; Varjas et al, 2008).  

I denna studie är syftet att undersöka just elevers perspektiv på mobbnings-
incidenter och hur de skapar mening kring varför mobbning uppstår. Detta kan öka 
vår förståelse kring vilka processer som görs viktiga för elever och är ett viktigt 
bidrag i forskningen om mobbning och elevers perspektiv då tidigare studier oftare 
fokuserat vilka faktorer eller personer eleverna lyfter fram. Med fokus på sociala 
processer och interaktionsmönster så har symbolisk interaktionism och konstruk-
tivistisk grundad teori valts som utgångspunkter i studien då dessa fokuserar sociala 
processer och meningsskapande.  

 

Metod och forskningsprocess 

 

Datamaterial och deltagare 
Datamaterialet består utav fyrtioåtta semistrukturerade intervjuer med elever i års-
kurs fyra till och med årskurs sju. Intervjuerna har samlats in på fem olika skolor 
förlagda i olika bostadsområden på olika orter, vilket ger en viss spridning i materi-
alet, men de flesta deltagarna har ändock vit medelklassbakgrund. Totalt har 14 
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pojkar respektive 34 flickor intervjuats. Samtliga elever på de besökta skolorna fick 
frågan om att delta i studien, då elever i studien har betraktats som experter på sin 
sociala vardag och anses ha kunskap om hur elever förstår mobbning. Varje klass 
som deltog besöktes och eleverna delgavs information om syftet med studien, att 
det var frivilligt att delta, att de skulle förbli anonyma om de valde att delta och att 
samtycke behövdes ifrån dem själva och deras vårdnadshavare. Ett informations 
och samtyckesbrev delades därefter ut vilket innehöll samma information. Både 
elever och vårdnadshavare har inför intervjuerna gett sitt samtycke. Frågan om 
samtycke aktualiserades även under intervjuerna då eleverna fick information om 
studien på nytt och fick samtycka till sitt deltagande. Studien har etikprövats av 
regionala etikprövningsnämnden i Linköping.  

Under intervjuarna fick eleverna frågor om mobbning och mobbningsinci-
denter de känner till, hur de förstår dessa och hur de ser på uppkomsten av mobb-
ning överlag. Eftersom denna studie tar sin utgångpunkt i grundad teori har inter-
vjuguiden uppdaterats efter vilka olika tematiker/koder som har framträtt i elever-
nas resonemang. Under studiens gång aktualiserades olika teman/koder, dessa följ-
des sedan upp i nya intervjuer eller med några av de informanter som redan hade 
intervjuats. Detta kallas för teoretisk sampling inom grundad teori (Charmaz, 
2014). Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats. I forskning med barn 
kan det ibland finnas en maktasymmetri inbyggd mellan vuxna och barn, och i den 
kontext i vilken denna studie insamlats, skolan, mellan lärare och elev. För att mot-
verka denna potentiella maktasymmetri och för att tillskriva eleverna agens och 
betrakta dem som experter på sin sociala vardag har en speciell form av forskar-
position använts i studien: ”minsta möjliga vuxen” (Mandell, 1991; Mayall, 2000). 
Denna forskarposition innebär, förutom ovanstående, att även visa en öppenhet och 
nyfikenhet av att lära om och av eleverna, att inte avbryta dem eller agera som en 
”vanlig” vuxen i skolan utan istället vara lyhörd för hur deras sociala vardag ge-
staltar sig och deras mening skapas kring mobbning som fenomen.  
 

Grundad teori  
Som tidigare nämnts tar denna studie sin utgångspunkt i grundad teori där fokus 
ligger på att förstå deltagarnas perspektiv. I denna studie har grundat teori tilläm-
pats genom hela forskningsprocessen inte enbart som en del av analysen. I valet av 
de olika versioner som finns av grundad teori så har den konstruktivistiska version-
en valts (Charmaz, 2014). Inom konstruktivistisk grundad teori så betraktas data-
materialet som konstruerat av både forskaren och forskningens deltagare, liksom de 
olika analysverktyg som finns att tillgå anses vara flexibla verktyg. Detta innebär 
att de två analysfaser som innefattas i den konstruktivistiska ansatsen, initial och 
fokuserad kodning, har tillämpats (Charmaz, 2014). Utöver dessa analysfaser har 
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Glasers teoretiska kodning (1978, 1998) adderats som ett lämpligt analysverktyg. 
Analysprocessen kan närmast beskrivas som en pendel som går fram och tillbaka 
mellan datainsamling och analysens olika faser. Analysfaserna ska därmed inte 
uppfattas som linjära. Analysen konstrueras genom kodning, konstant jämförande 
av koder och memoskrivande. Medan den initiala kodningen kodar ord för ord, rad 
för rad, och sedan jämför dessa koder, fokuseras de mest frekventa av dessa koder i 
den fokuserade analysfasen. Under arbetet med en föregående studie som handlade 
om elevers perspektiv på åskådarroller vid mobbning, började eleverna ofta att dis-
kutera att den utsatta kunde betraktas som annorlunda och ibland hade sig själv att 
skylla för mobbningen. Jag adderade därför en fråga i min intervjuguide som mer 
specifikt fokuserade hur elever såg på varför mobbning hände eller hur det kom sig 
att en viss incident hade ägt rum. Detta blev sedan fokus i denna studie. Tidigt i 
analysen framstod det som att eleverna var upptagna vid att beskriva den utsatta i 
de olika mobbningssituationer de beskrev som ansvarig för mobbningen och som 
udda. Utöver detta tycktes det som att eleverna även kontextualiserade denna ”av-
vikelse” i olika sammanhang. När jag initialt analyserade mitt material så konstrue-
rades koder som ”annorlundavarande” ”uddavarande”. I den fortsätta fokuserade 
analysen undersökte jag sedan vad som betonades som annorlunda, när och på vil-
ket sätt, vilket bidrog till konceptualiserandet av att detta ägde rum i tre olika kon-
texter, sociala hierarkier, aktiviteter/kamratgrupper och när nya medlemmar kom-
mer till klassen. I alla dessa situationella kontexter betonades även konstruktionen 
av den utsatta som avvikelse och olika exempel på vad som utgjorde norm i re-
spektive kontext och hur mobbning kunde uppstå i dessa kontexter. I den teoretiska 
kodningen konstrueras relationer mellan kategorierna och en analytisk berättelse 
om datamaterial börjar anta skepnad (Charmaz, 2014) genom att lämpliga teore-
tiska koder inkluderas i analysen för att kunna skapa denna analytiska berättelse om 
datamaterialet (Glaser, 1978, 1998). I denna del av analysen började jag fundera 
över hur jag skulle kunna skapa en analytisk berättelse kring mitt material. Jag vid-
rörde tidigt begreppet social ordning men tyckte att det inte riktigt satte fokus på att 
mobbningsincidenter tycktes kunna uppstå vid olika tillfällen, lite när som samti-
digt som det indikerades att det fanns mer stabila sociala mönster för vem som hade 
hög och eller låg status. Någonstans där började jag fundera på mina kategorier i 
termer av att de var socialt ordnande av tillhörigheter då de också betonade grupper 
och medlemskap i olika gruppers betydelse. Mina kategorier konceptualiseras och 
definierades därefter (Charmaz, 2014) utifrån en kärnprocess där socialt ordnande 
av tillhörighet framstod som det centrala i elevernas resonemang men att det soci-
ala ordnandet i sig även synliggör en temporär social ordning.  

 

Resultat 
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I denna studie har symbolisk interaktionism använts för att förstå elevernas reso-
nemang kring hur och varför mobbning uppstår. Symbolisk interaktionism bygger 
på tre premisser: (a) människor agerar gentemot objekt i sin omvärld beroende på 
vilken betydelse dessa objekt har för dem; (b) mening uppstår i social interaktion, 
och (c) tolkas av individen när denna agerar gentemot sin omvärld. Dessa utgångs-
punkter sätter fokus på hur och vilka perspektiv och processer som används av ele-
verna. Ett genomgående drag i elevernas resonemang är att de tenderar att betrakta 
mobbning som något som väldigt sällan äger rum på deras egna skolor, även om de 
även genomgående beskriver erfarenheter av att ha mött mobbning, i de allra flesta 
fall utifrån att de blivit åskådare till mobbning. Ett annat genomgående drag är att 
eleverna definierar mobbning som något som bör ske upprepande gånger för att 
räknas som mobbning, men beskriver samtidigt incidenter som mobbning utan att 
dessa behöver vara upprepade. Eleverna adresserar även flera olika typer av mobb-
ning och nämner (sparkar, slag, ryktesspridning, nätmobbning, utfrysning, verbala 
kränkande kommentarer). Genom att koda och analysera hur eleverna konceptuali-
serar och förstår hur och varför mobbning äger rum konceptualiserades socialt ord-
nande av tillhörighet som en kärnprocess. Denna process består av tre olika under-
kategorier där eleverna lyfter fram: (a) socialt hierarkiserande (b) aktivitetsförstö-
rande (c) nymedlemshändande. Dessa sociala ordnande underkategorier aktuali-
serar både frågor om normalitet och avvikelse, social status och vem som görs an-
svarig för mobbning. Socialt ordnande av tillhörighet illustrerar därmed en process 
genom vilken eleverna positionerar sig själv och andra utifrån inklude-
ring/exkludering och social dominans/underordning.  

 

Socialt hierarkiserande  

I elevernas resonemang framträder ett mönster där den sociala vardagen tycks or-
ganiseras utifrån en socialt hierarkiserande struktur där både individuella elever och 
grupper av elever ordnas enligt denna struktur. Detta synliggörs i resonemang om 
att vissa elever associeras med låg status och låg popularitet och andra elever asso-
cieras med hög status och hög popularitet.  

Men alltså, eh, jag vet inte hur jag ska förklara det riktigt, mm, ja men då är det liksom 
att dem, dem är coola och så är en annan ute, pojke, åk	6		

Den eller dem som mobbar kopplas även samman med att vara drivande i mobb-
ning då de anses inneha en hög social position i den sociala hierarkin som möjlig-
gör att de kan mobba andra. Den typen av resonemang synliggör även grupperingar 
mellan eleverna baserade på popularitet och status. Mobbning beskrivs även kunna 
uppstå i strävan efter popularitet och status. Eleverna återkommer till att beskriva 
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sin sociala vardag i binära kategorier om vad som anses coolt/inne och ute/ocoolt 
och länkar detta samman med förståelser om hur och varför mobbning uppstår.  

Alltså, det är ju många som liksom blir eh alltså blir mobbade och så för att dem inte är 
söta eller för att dem inte har bra klädsel eller för att dem är, ja, på något sätt, inte är som 
alla andra och eh, det, och, men är man kanske inte såhär, om man inte ser tillräckligt 
bra ut och sen är cool ändå, och gör, bryter mot reglerna eller gör nåt, då blir man ändå 
med i coola gänget för det. Så att alltså, men sitter man och är liksom, kanske, inte ser 
bra ut och sitter vid en bänk eller gör bara nåt ocoolt då blir man utsatt. (flicka, åk 7)		

I citatet ovan uppstår mobbning utifrån utseenderelaterade normer och värderande av 
olika typer av klädsel, notera dock att även vissa beteenden inordnas i termer av att 
vara coola eller inte. Det handlar således även om ett hierarkiserande av vilka akti-
viteter en person ägnar sig åt, där vissa elever som kan kodas som coola men ej 
snygga kan undgå mobbning medan de som ej ägnar sig åt de coola aktiviteterna kan 
bli mobbade.  

 

Aktivitetsförstörande 

Den andra kategorin som illustrerar hur det sociala ordnandet av tillhörighet kan 
konceptualiseras utifrån elevernas resonemang betonar de aktiviteter som eleverna 
engagerar sig i. Dessa aktiviteter äger rum under raster eller fritiden och innefattar 
mindre grupper eller sammanslutningar och ofta ens kamratrelationer. Inom dessa 
aktiviteter och relationer beskrivs hur mobbning kan uppstå då någon agerar på ett 
sätt som i situationen gör att mobbningen uppstår. En viktig aspekt att beakta är att 
eleverna i stor utsträckning betonar sina sociala grupperingar utifrån genus tillika 
menar eleverna att mobbning bland pojkar och flickor skiljer sig åt vilket enligt 
elevernas resonemang och exempel på mobbningsincidenter tenderar att spela roll 
för deras meningsskapande kring mobbning.  

Så alltså killarna dem, vad heter det, hamnar i slagsmål, reder ut det, och sen så är dem 
liksom kompisar igen. Tjejerna tar det nog lite mer såhär, alltså dem kanske är förban-
nade lite längre tid om man säger och liksom blänger på varandra och så. (tjej, åk 5)  

De aktiviteter där pojkar positioneras som aktivitetsförstörare involverar i högre 
grad fysiska aktiviteter där den informella norm som bryts ofta fokuserar en speci-
fik aktivitet, exempelvis fotboll. De identifierar också olika typer av mobbning. 
Aktivitetsförstörande tenderar också att handla om att inte bryta mot vänskapliga 
lojaliteter exempelvis beteenden som lögn, eller att personen gör något elakt med 
flit. Följande exempel som är en mobbingsincident som involverande pojkar, visar 
hur en elev beskrivs som i vägen när andra spelade fotboll vilket startade mobb-
ningen.  

Independent in the heard: Inclusion and exclusion as social processes 
Proceedings from the 9th GRASP conference, Linköping University, May 2014 

Robert Thornberg & Tomas Jungert (Eds)



	 103	

Ja, det var, såhär, då var det några på fotbollsplan som bråka och svärde mot varandra 
och slags, slogs, svärde, och ja, då att nån var i vägen och grejer sådär, en annan kom 
och sparka på den, ja nåt sånt, var det. (pojke, åk 4)  

I de aktiviteter där flickor blir positionerade som normbrytare av en aktivitet så 
framhäver flickorna utfrysning, ryktesspridning och blickar. Följande citat illustre-
rar hur en flicka blir beskylld som tjuv då hon anses ha stulit pengar och därmed 
brutit mot en informell norm varpå mobbning uppstår.  

Elev:  Eh M var hemma hos E och eh, E hade pengar liggandes i rummet, det var, ja 
dem låg i en sparbössa, det var såhär, hundralappar, jag tror det var trehundra 
kronor, och eh sen när M gick ifrån E så saknades dem där trehundra kro-
norna. Och eh sen började folk prata om att E, att M hade snott pengar utav E, 
och eh, det var ingen som visste att det var sant eller falskt liksom, alla bara 
förutsatte att det var sant. Ehm, för, det är en idag, ingen vet, vad som egentli-
gen hände då, men hon hade, M då, hon har blivit, det här är alltid en sak som 
dyker upp liksom. När det är bråk, ja men du då, du gjorde ju det här 

C:  Mm, mm. Så vad hände liksom efter det där alltså? 

Elev:  Ehm, jag tror det tysta var värst, för henne. Alltså att folk kanske ignorerade 
henne, dem valde att inte bjuda henne på fester, för att hon skälde ju pengar, 
ehm, det var.. småsaker, om någon började tjafsa med henne, då kom det här 
upp igen och igen och igen, du gör ju fel, liksom, dem kan inte släppa det.  

(flicka, åk 7) 

Elevernas resonemang, där de betonar betydelsen av aktiviteter och anger vissa 
ageranden som startare av mobbning, kan tolkas som att någon form av normbrott, 
där någon form av informell norm eller lojalitet aktualiseras, och används som för-
ståelse kring varför mobbning uppstår. 

 

Nymedlemshändande 

I den tredje kategorin som utgör exempel på hur eleverna socialt ordnar tillhörighet 
utifrån hur de förstår mobbningsincidenters uppkomst, aktualiseras de två tidigare 
underkategorierna, socialt hierarkiserande och aktivitetsförstörande, men gestaltas 
här i resonemang som berör nya medlemmar och hur olika mobbningssituationer 
kan uppstå som en del av att nya medlemmar tillkommer i en klass. En vanlig för-
klaring som framhävs när eleverna beskriver hur och varför mobbning uppstår syn-
liggör hur nya elever positioneras som udda och själva detta faktum att de var nya 
sammanlänkas med att mobbning uppstått. Detta synliggörs exempelvis i citatet 
nedan.  
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Mm, alltså vi har en ny i klassen, Joey, han kommer ifrån en liten byhåla, och så, Ben, 
en kille, han eh, eller han, han var på honom nere i kafeterian, såhär det var något han 
hade sagt eller gjort såhär på skoj, så tog Ben honom och höll såhär, alltså strypgrepp, 
men han ströp honom ju inte, vad jag såg, kunde se, och sen, sig förlåt, sig förlåt, men 
släpp mig först. Det alltså, det blir väl mobbning efter ett tag. (pojke, åk 7)  

I citatet ovan framställs även Joey som ny och detta med att han kommer ifrån en 
liten byhåla som aktuellt att betona, Joey är udda. Joey anges vidare ha sagt eller 
gjort något och detta i sin tur har bidragit till att Ben nu tar strypgrepp på Joey. På 
så sätt kan Joeys beskrivna agerande tolkas som ett exempel på ett normbrott av 
någon pågående aktivitet. Ben beskrivs även av flera elever som populär och cool, 
därmed kan det tänkas att Ben här använder sin sociala position för att visa Joey 
var hans sociala position är. Vidare i elevernas resonemang om den udda eleven 
synliggörs samtidigt exempel på vad som uppfattas som det normala och det icke-
normala.  

Ja, jag kan ta en, det var, han var ny, och så, han vart, han var utländsk, han vart lite 
såhär tagen direkt på sak, sen var han lite annorlunda än vad alla andra var, så dem 
började typ kalla honom för olika saker, och så typ spred det sig till olika skolor så det 
fortsatte andra också kallade honom saker och… (flicka, åk 6) 

I ovan citat så handlar det både om att eleven var ny och således beskrivs som an-
norlunda men i detta exempel betonas även etnicitet som en aspekt som bidrog till 
att mobbningen uppstod. På så viss görs denna nya elev till annorlunda i termer av 
att vara ny men även annorlunda utifrån etnicitet.   

 

Diskussion 

I denna studie har elevers perspektiv på mobbningsincidenters uppkomst, genom att 
fokusera hur eleverna förklarar hur och varför mobbing uppstår, varit i fokus. I de 
resultat som ovan presenteras förstår eleverna mobbningsincidenternas uppkomst 
som uppkomna på grund av (a) socialt hierarkiserande (b) aktivitetsförstöranden, 
och (c) nymedlemshändanden. Dessa aspekter har tolkats som ett konstruerande av 
social ordnande av tillhörighet, tillika ett meningsskapande som visar på hur sociala 
ordning gestaltas i elevernas vardag, som tycks komma till uttryck i elevernas reso-
nemang om mobbningsincidenters uppkomst. Det sociala ordnandet kan förstås 
som görande av social ordning, där människors sociala världar konstrueras av indi-
vider som kommunicerar med varandra med hjälp av symboler och därmed kom-
mer att dela perspektiv via social interaktion (Charon, 2011). Social ordning blir 
därmed något temporärt och pågående men konstrueras både genom namngivning 
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och klassificering liksom genom koordinering, där människor genom organiserad 
aktivitet också influerar hur andra definierar och agerar (Charon, 2011). 

Till att börja med så aktualiserar eleverna det sociala ordnandet av tillhörighet 
när de resonerar om mobbaren som någon som sätter agendan genom att uppfattas 
vara en populär person eller någon som strävar efter detta. Eleverna berör även 
grupperingar, coolhet och olikhet, vilket kan belysa hur sociala roller aktualiseras 
och betydelsen av att passa in socialt.  

I elevernas meningsskapande och förståelse av hur mobbning uppstår finns frå-
gan om normalitet och avvikelse närvarande och tycks vara en del av deras sociala 
vardag. Denna typ av resonemang konfirmerar även tidigare studier på området där 
elever tenderar att beskylla den utsatta genom att konstruera denna som udda (se 
vidare, Cheng et al., 2011; Frisén et al., 2008; Guerra et al., 2011; Hamarus & 
Kaikkonen, 2008; Thornberg et al, 2013; Thornberg, 2012; Thornberg & Knutsen, 
2011; Thornberg, 2011; Teräsahjo & Salmivalli, 2003; Varjas et al, 2008). 
Teräsahjo & Salmivalli (2003) har introducerat begreppet ”the odd student reper-
toire” som används av elever för att rättfärdiga mobbning. När det gäller kon-
struktionen av avvikande av nya medlemmar skulle detta resonemang kunna förstås 
som ett ingrupps–utgruppsfenomen (Tajfel, 1978), ett fenomen där människor po-
sitioneras och kategoriseras som udda utifrån att inte tillhöra gruppen. I elevernas 
sätt att skapa mening kring mobbning, genom att betona att vederbörande var ny, så 
tycks detta aktualisera en ingruppsnorm i den kontext i vilken den nya medlemmen 
ingår, likaså andra typer av normer som brukas för att förstå varför den utsatta blir 
mobbad såsom exempelvis ”han var utländsk” i citatet tidigare.  

Elevernas tredje resonemang uppehöll sig vid att förstå mobbningsincidenter 
utifrån ett aktivitetsförstörande, företrädesvis inom ramen för deras egna sociala 
grupperingar eller aktiviteter, och där olika normer och lojaliteter framträder som 
viktiga att upprätthålla. Normbrott som förklaring till varför mobbning uppstår har 
belysts i tidigare studier (se vidare Corsaro, 2011; Wright et al, 1968), då ett norm-
brott uppstår behöver den sociala ordningen återställas.  

Denna studie bidrar med en fördjupad inblick i hur elevernas perspektiv på 
mobbningsincidenter gestaltas och adderar kontextuella förhållanden under det att 
det också till vis del säger någonting om när och var mobbning kan tänkas äga rum. 
Detta betyder inte att alla nya elever som börjar i en klass per automatik blir mob-
bande eller att alla elever med ett visst utseende blir mobbade. Snarare är det olika 
typer av konstruerade avvikelser som framträder och i synnerhet när det kommer 
till processerna som omgärdar aktivitetsförstöraren där en mängd olika normöver-
skridanden förekommer i elevernas resonemang om hur det kommer sig att mobb-
ningsincidenter uppstår. Studien belyser även hur den avvikande eleven konceptu-
aliseras på flera olika sätt samt att olika former av normalitet och avvikelse via so-
cialt ordnande aktiviteter tycks aktuellt för elevernas meningsskapande. När det 
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sociala ordnandet av tillhörighet konceptualiseras i termer av normalitet och avvi-
kelse skulle detta kunna vara exempel på normativa ordningar (se vidare Davies, 
2011) som därmed tycks utgöra en del av elevernas förståelse av mobbning.  

Denna studie fokuserar enbart vad eleverna beskrivit under intervjuerna. Det är 
därav ej möjligt att fånga hur dessa mobbningsincidenter eller socialt ordnande av 
tillhörigheter tar sig uttryck i praktiken. Det är även ett större antal flickor än pojkar 
som deltagit i studien och det framkom könsskillnader i beskrivning av aktivitets-
förstöranden och typer av mobbning. Huruvida detta är ett resultat av att fler flickor 
än pojkar deltagit är svårt att säga, däremot är den kärnprocess med dess tillhörande 
underkategorier förekommande i alla deltagares resonemang.  
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