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Sammanfattning 
Denna uppsats undersöker om högstadieelevers utsatthet för mobbning är en konsekvens av 
att de avviker från de normativa kategoriska tillhörigheterna, vilka definieras av den 
kulturellt idealiserade formen av maskulinitet respektive femininitet inom skolkontexten. 
Som teoretisk utgångspunkt används Messerschmidts structured action theory, som går ut 
på att individens handlingar och beteenden påverkas av och reproducerar den rådande 
sociala strukturen. I denna uppsats förstås den sociala strukturen som den ojämlika 
maktfördelningen mellan elever i skolkontexten, utifrån kön, klass och etnisk bakgrund. I 
vårt västerländska samhälle är det den vita heterosexuella medelklassmannen som besitter 
den största makten, och kallas för hegemonisk maskulinitet. Flickor kan nå upp till en 
normativ femininet som definieras utifrån liknande statusmarkörer. Elever som avviker från 
normen svensk, man och minst medelklassbakgrund besitter därför minst makt i 
skolkontexten, och har därmed en större risk att utsättas för mobbning än elever som når 
upp till hegemonisk maskulinitet och normativ femininitet i skolkontexten.  
 
Frågeställningarna i denna uppsats är om elever med få eller inga statusmarkörer har ett 
lägre självförtroende eller en sämre kamratanknytning, som ökar deras sannolikhet att 
utsättas för mobbning samt om Dan Olweus uppdelning av ”direkt” (fysisk) och ”indirekt” 
(psykosocial) mobbning är könsspecifika, men också har störst risk att drabba elever med 
få eller inga statusmarkörer. Få studier har forskat om dessa ”genusspecifika” former av 
mobbning även skiljer sig utifrån elevers kategoriska tillhörigheter. Forskare inom 
mobbningsfältet är vidare överens om att ett högt självförtroende och en stark 
kamratanknytning bör fungerar som ett vaccin mot mobbning. Dock har de använt sig av 
tvärsnittsdata som inte kan skönja tidsordningen för dessa samband.   
 
För att besvara dessa frågor har statistisk sekundärdata analyserats från ett urval av 
högstadieelever i Sverige, vilket har insamlats av Alkoholkommittén och Mobilisering mot 
narkotika. Datan har en longitudinell karaktär, vilket innebär att det går att besvara den 
första frågeställningen om tidsordningen i sambandet mellan självförtroende/ 
kamratanknytning och utsatthet för mobbning. I statistikprogrammet SPSS 16.0 används en 
binär logistisk regression för att analysera sambanden. 
 
Resultaten av dessa analyser har visat att elever med få eller inga statusmarkörer och med 
ett lågt självförtroende eller en svag kamratanknytning inte ökar deras sannolikhet att 
utsättas för mobbning. Dessutom visar resultaten att kön, klass och etnisk bakgrund inte 
påverkar risken för att utsättas för direkt eller indirekt mobbning. Omvänt säger resultaten 
att utsattheten för direkt och indirekt mobbning är könsneutrala, samt att ett högt 
självförtroende och en stark kamratanknytning inte fungerar som ett vaccin mot mobbning. 
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1. Inledning 
Enligt undersökningar gjorda av skolverket och brottsförebyggande rådet utsätts omkring 

tre procent av skolelever för mobbning i Sverige (Skolverket, 2002; Svensson, 2006). 

Problemet med procentsiffror över utsatthet för mobbning i skolan är att de inte säger något 

om vilka som blir mobbade eller hur de blir mobbade. Denna information är svår att få, 

vilket delvis beror på att olika studier definierar mobbning olika. I Skolverkets och BRÅs 

undersökningar har eleverna själva fått definiera det ganska diffusa begreppet mobbning, 

vilket innebär att eleverna kan expandera begreppets innebörd utöver dess 

vardagsanvändning (Eriksson, 2001). I denna uppsats definieras mobbning som en 

konsekvens av en asymmetrisk maktrelation mellan en eller flera elever som riktar en eller 

flera uppsåtliga negativa psykiska eller fysiska handlingar mot en elev. Dessa handlingar 

ska dessutom upprepas minst två till tre gånger i månaden för att definieras som mobbning.  

Det finns ett flertal förklarningsmodeller vad gäller fenomenet mobbning, men det som alla 

har gemensamt är att mobbning förstås som en konsekvens av asymmetriska maktrelationer 

mellan de som mobbar och mobbas. I denna uppsats kommer maktrelationerna att studeras 

utifrån ett genusperspektiv. I vårt västerländska samhälle är det den vita, heterosexuella, 

medelklassmannen som utgör normen samt besitter den största makten, och med vilka 

andra jämförs, kategoriseras och underordnas (Messerschmidt, 1997). När elever kommer 

upp i tonåren börjar deras kategoriska tillhörigheter utifrån kön, klass och etnicitet att bli 

allt viktigare, eftersom de fungerar som ”statusmarkörer” i skolan (Skolverket, 2002).  

Studier har visat att en större andel pojkar blir utsatta för mobbning än flickor (Erling & 

Hwang, 2004; Olweus, 1999, 2007; Salmivalli et al, 1999). Dock är flertalet av dessa 

forskare överens om att det bedrivits lite systematisk forskning om framförallt flickors och 

elever med utländsk bakgrunds utsatthet för mobbning. Forskare som har studerat utsatthet 

för mobbning bland högstadieelever med en lägre socioekonomisk bakgrund och utländsk 

bakgrund har visat att en något större andel av dessa elever utsätts för mobbning (t.ex. 

Osbeck et al, 2003 och Skolverket, 2002). Det finns idag heller ingen konsensus mellan 

forskare om ett lågt självförtroende och svaga kamratanknytningar ska förstås som en 

konsekvens av att ha utsatts för mobbning eller om de är orsakar till utsattheten för 

mobbning. Detta beror på att mobbningsforskning huvudsakligen använder tvärsnittsdata, 

som inte kan ge svar på sambandets tidsordning. I denna uppsats används data som är av 

longitudinell karaktär, så kallad paneldata. 
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Syftet med denna uppsats är att undersöka om högstadieelevers utsatthet för mobbning är 

en konsekvens av att de avviker från de normativa kategoriska tillhörigheterna, vilka 

definieras av den kulturellt idealiserade formen av maskulinitet respektive femininitet inom 

skolkontexten. 

De frågeställningar som ska undersökas i denna uppsats är följande: 

1. Har elever som avviker från den kulturellt idealiserade formen av maskulinitet 
respektive femininitet inom skolkontexten lägre självförtroenden och sämre 
kamratanknytningar, som i sin tur kan förklara deras ökade risk för att utsättas för 
mobbning?  

 
2. Skiljer sig typen av utsatthet för mobbning åt mellan pojkar och flickor som avviker 

från den kulturellt idealiserade formen av maskulinitet respektive femininitet inom 
skolkontexten?   

 

2. Litteraturgenomgång 

2.1. Bakgrund till forskningsfältet om mobbning 
Mobbning som begrepp introducerades av den svenska läkaren Peter Paul Heinemann i 

artikel ”Apartheid” som publicerades i tidskriften liberal debatt år 1969 (Larsson, 2008). 

Heinenmann ansåg att mobbning var ett förstadium till apartheid och rasism, och att 

mobbning bland skolbarn var ett mycket oroväckande fenomen (ibid.). Denna artikel 

bidrog till att en debatt om mobbning uppstod och att intresset för mobbning även spred sig 

till de övriga nordiska länderna (Olweus, 1991). I början på 1970-talet började forskare i 

Skandinavien systematiskt att samla in kunskap om mobbning (ibid.). För England och 

USA dröjde det dock ända fram till 1990-talet innan de började forska om mobbning 

utifrån den skandinaviska definitionen (Eriksson et al, 2002). Den svenska forskaren Dan 

Olweus är en av pionjärerna inom forskningsfältet och benämns i dag som den främsta 

forskaren inom mobbning (Eriksson et al, 2002; Harris & Petrie, 2003).  

Olweus (1999) rekommenderar att all definition av mobbning ska innehålla följande 

kriterier: mobbningen är aggressiv och avsiktlig, det sker upprepade gånger över tid, 

mobbningen består av en asymmetrisk maktrelation mellan den/de som mobbar och 

mobbas samt att mobbning oftast sker utan provokation från offren. Olweus (1999) menar 

vidare att en mobbningssituation består av en eller flera förövare, där endast en person är 

offer. Enligt Eriksson et al (2002) som gjort en sammanställning av forskning kring 
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problemområdet mobbning, fann att de flesta forskare definierar begreppet mobbning 

utifrån Olweus kriterier. De allra flesta mobbningsforskare är dessutom överens om att 

maktaspekten är ytterst central när det gäller mobbarens motiv till mobbningen (t.ex. Björk, 

1999; Eriksson et al, 2002; Harris & Petrie, 2003; Olweus, 1991, 1999, 2007). Det som ofta 

skiljer dessa definitioner av mobbning åt är tidsaspekten, eftersom det är upp till forskarna 

själva att avgöra under hur lång tid de negativa handlingarna mot en person måste pågå för 

att det enligt forskarnas definition ska gälla som mobbning (Eriksson et al, 2002). 

Det är en omöjlig uppgift att finna samstämmiga studier vad gäller omfattningen av 

mobbning i Sverige. Mobbning är ett fenomen som kan uppstå i alla sociala kontexter, men 

fokus ligger inom denna uppsats på den så kallade skolmobbningen. Olweus (1999) 

omfattande studier om mobbning har visat att skolan är den plats där mobbning oftast äger 

rum. Orsaken till att omfattningen av mobbning är svårfångad kan också ha att göra med 

vilken definition av mobbning som valts, tidsaspekten samt vilken mätmetod som använts 

(Eriksson et al, 2002). Dessutom kommer de procentsiffror som rapporteras om mobbning 

oftast från olika slags studier, med olika frågeställningar, samt olika studerade 

åldersgrupper (Frånberg, 2003:34).  

2.2. Vilka elever blir utsatta för mobbning? 
I inledningen framgick det att en större andel pojkar utsätts för mobbning i skolan, än 

flickor. Generellt menar forskare att pojkar oftast blir utsatta för mobbning av andra pojkar 

och att flickor oftast blir utsatta för mobbning av andra flickor (t.ex. Eriksson et al, 2002; 

Karlsson & Pettesson, 2003). Olweus (1991) menar att forskning om mobbning ger en 

ganska entydig bild av mobboffer och att den tycks gälla både för flickor och pojkar. Dock 

menar han att forskningen om mobbning i huvudsak har fokuserat på pojkar och att det har 

bedrivits relativt lite forskning om mobbning bland flickor. Olweus (2007) menar även att 

det idag inte heller finns någon systematisk forskning om mobbning bland elever med 

utländsk bakgrund. Av de studier som har gjorts på området har några visat att en något 

större andel elever med utländsk bakgrund blir utsatta för mobbning än andra elever (t.ex. 

Björk, 1999; Osbeck et al, 2003). Dessutom visar Osbeck et al (2003) studie att en större 

andel flickor med utländsk bakgrund utsätts för mobbning än pojkar med utländsk 

bakgrund. Elever med en låg socioekonomisk bakgrund tycks även i någon mån vara 

överrepresenterade bland de elever som utsätts för mobbning (t.ex. Osbeck, et al, 2003; 

Skolverket, 2002).  
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Ovanstående undersökningsresultat har givit en liten fingervisning om elevers utsatthet för 

mobbning utifrån deras könstillhörighet, socioekonomiska bakgrund samt etniska 

bakgrund. Dock är ambitionen i denna uppsats att studera om risken att utsättas för 

mobbning ökar ju färre “statusmarkörer” skoleleverna besitter, det vill säga hur mycket 

deras kategoriska tillhörigheter avviker från normen “svensk”, “man” och minst 

“medelklassbakgrund”. Med utgångspunkt från att mobbning uppstår som en konsekvens 

av en asymmetrisk maktrelation mellan mobbare och offer, antas elever som besitter få 

eller inga statusmarkörer ha störst risk att utsättas för mobbning. Detta eftersom dessa 

elever har minst ”makt” i skolkontexten. Denna koppling kommer att redogöras för mer 

ingående i teoriavsnittet. 

2.2.1. Självförtroende och kamratanknytning  

Det finns forskare som hävdar att psykologiska och individuella egenskaper inte har någon 

direkt betydelse för en persons sannolikhet att utsättas för mobbning (Frånberg, 2003:19). 

Detta innebär i stort sett att vem som helst kan falla offer för mobbning, något som många 

forskare har försökt bevisa motsatsen till. Olweus (1999) studier om mobbning är kanske 

de mest framträdande och i dessa menar han att mobbning bör förstås som en effekt av 

mobbarens och den mobbades individuella egenskaper. Olweus (2007) menar att det 

typiska mobboffret är mer ängsligt, tystlåtet, känsligt och osäkert än elever i allmänhet. 

Mobbning uppstår som ett resultat av att en sådan person möter en översittare, det vill säga 

en person som är själva motsatsen till mobboffret. Birgitt Häggkvist (2001) kritiserar dock 

Olweus slutsatser eftersom han inte har gjort någon undersökning kring mobboffrens 

självbild och värderingar av sig själva innan de blev mobboffer. Därför är det inte möjligt 

för honom att dra slutsatsen att mobboffrens individuella egenskaper är orsaken till att de 

blir mobbade, eftersom de likaväl kan vara en effekt av mobbningen.  

När forskare ska undersöka fenomenet mobbning använder de sig som sagt oftast av 

tvärsnittsdata, vilket inte kan ge svar på om bland annat ett lågt självförtroende bland barn 

och ungdomar är ett resultat av mobbning, eller om sådana barn och ungdomar utsätts för 

mobbning därför att de lider av ett lågt självförtroende (Danielson & Sundbaum, 2003; 

Eriksson et al, 2002). För att studera detta krävs det longitudinella undersökningar, som 

studerar barn och ungdomar över en längre tid. Detta är något som kommer att göras inom 

ramen för denna uppsats, eftersom paneldata har använts.  
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Forskare tycks dock vara eniga om att elever som utsätts för mobbning tenderar att ha låga 

självförtroenden och dåliga kamratrelationer, eller få vänner att umgås med på fritiden 

(t.ex. Eriksson, et al, 2002; Osbeck et al, 2003; Salmivalli et al, 1999; Svensson, 1998). 

Dessa forskare grundar likt Olweus sina resultat på tvärsnittsdata, med vilket det inte går att 

skönja sambandets tidsordning. 

Forskarna som nämns ovan visade även i sina studier att flickor generellt har ett lägre 

självförtroende än pojkar, men att ett lågt självförtroende tenderar att vara lika 

förekommande bland både flickor och pojkar som utsatts för mobbning (ibid.). Omvänt 

finner dessa forskare att ett starkt självförtroende, en stark integritet samt nära och många 

kamratrelationer tycks fungera som ett vaccin mot att utsättas för mobbning.  

En svag kamratanknytning bland högstadieelever i datamaterialet är ytterligare en aspekt 

som jag antar kan ha ett förklarningsvärde till varför elever utsätts för mobbning. Som 

tidigare nämnts antar jag att elevers självförtroende och/eller kamratanknytning kan 

påverka deras risk att utsättas för mobbning. Detta kommer dock att studeras utifrån de 

elever som jag antar har störst risk för detta, nämligen de som inte kan besitta den kulturellt 

idealiserade formen av maskulinitet respektive femininitet inom skolkontexten.       

2.3. Former av mobbning 
Inom forskningsfältet mobbning används termen mobbning som en samlingsbeteckning 

över olika slags negativa handlingar, som exempelvis våldshandlingar, verbala hot, 

utfrysning och ryktesspridning (Eriksson et al, 2002). Fenomenet mobbning kan alltså ta 

sig olika utryck, då det antingen kan handla om en mer fysisk mobbning eller en mer 

psykisk mobbning (ibid.). Inom mobbningsforskningen används framförallt Olweus 

uppräkningar av negativa handlingar, som dessutom ska pågå under en längre tid för att 

kunna benämnas som mobbning.  

Högadolescensen infaller hos ungdomar när de är mellan 14 och 16 år och karakteriseras av 

en stark polarisering mellan flickor och pojkar (Karlsson & Pettersson, 2003). Vidare 

innebär detta att stereotypa föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt är särskilt 

påtaglig under denna period (ibid.). Detta bidrar till att flickor och pojkar förhåller sig till 

vissa stereotypa könsnormer. Detta kan vara en orsak till varför flickor och pojkars utövar 

olika typer av negativa handlingar när de mobbar andra elever. Flickor använder främst 

psykosociala strategier, medan pojkar främst använder fysiskt våld (Frånberg, 2003:21). 
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Flickors psykosociala strategier är mer osynliga och sker oftast inom den privata arenan, 

medan pojkars strategier utspelar sig på den offentliga arenan. Det gemensamma för flickor 

och pojkars strategier är att dessa är ett sätt för dem att skapa makt och kontroll över andra 

elever (ibid.; Eriksson et al, 2002). Olweus (1999) delar upp dessa två typer av mobbning i 

en direkt mobbning och en indirekt mobbning.  

2.3.1. Direkt mobbning 

Direkt mobbning sker face-to-face, och Olweus (1999) menar att denna form av mobbning 

framförallt tar sig uttryck genom sparkar, slag, skällsord, kränkande och hotfulla 

kommentarer eller hotelser. Direkt mobbning har genom upprepade studier visat sig vara 

den vanligaste formen av mobbning bland pojkar i högstadiet (Olweus, 2007). Män 

benämns oftast som det mer aggressiva könet, vilket anges vara förklarningen till varför de 

oftare än kvinnor använder sig av fysisk kraft eller hot för att lösa konflikter (Eriksson et al, 

2002). Karlsson och Pettersson (2003) menar å andra sidan att pojkars vilja och önskan att 

slåss är den mest påtagliga markeringen av manlighet. Genom detta markerar pojkarna vad 

de inte är, det vill säga klena, fega och feminina.  

2.3.2. Indirekt mobbning 

Indirekt mobbning är av psykosocial karaktär som uttrycks genom ryktesspridning, 

utfrysning och retningar (Eriksson et al, 2002; Olweus, 1999). Erling och Hwang (2004) 

fann i sin studie att indirekt mobbning än den vanligaste formen av mobbning bland elever 

i skolan. I likhet med Olweus (2007) fann de att ungefär en lika stor andel flickor och 

pojkar utsätts för denna form av mobbning. Studier visar dock att indirekt mobbning är den 

vanligaste formen av mobbning bland flickor (t.ex. Eriksson et al, 2002; Karlsson & 

Pettersson, 2003; Olweus, 2007). 

Även om pojkar anses vara det mer aggressiva könet är även flickor som mobbar 

aggressiva, men på ett annat sätt (Eriksson et al, 2002; Karlsson & Pettersson, 2003). 

Flickor som brukar våld för att lösa konflikter ses generellt som avvikande (Karlsson & 

Pettersson, 2003). Flickor slåss därför oftast med ord istället för med knytnävarna, som ett 

sätt för att förhålla sig till normer i skolkontexten (ibid.). 

Owens et al (2002) studie om flickors indirekta mobbning anser å andra sidan att flickor 

använder denna form av mobbning för att skapa upprymdhet. De menar att flickor är mer 

intresserade av skvaller, där flickors tillgång till det senaste skvallret kan förstås som en 

maktresurs. Syftet med skvallret är att få nära vänskapsrelationer, på bekostnad av att 
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baktala andra flickor. Owens et al (2002) menar vidare att indirekt mobbning är en mer 

praktisk form av mobbning för flickor, då de inte behöver bli svettiga på rasterna som de 

skulle bli om de använde sig av en fysisk mobbning. I denna uppsats kommer flickors 

indirekta mobbning, till skillnad från Owens et al teori, förstås som ett sätt för flickor att 

inte bryta mot den kulturellt idealiserade formen av femininitet. Detta kommer att klasgöras 

i den teoretiska bakgrunden. 

Skolverkets studie om mobbning från år 2002 visade att elever med en låg socioekonomisk 

bakgrund oftare utsätts för indirekt mobbning än elever med medel/hög socioekonomisk 

bakgrund. Dessutom visade samma studie att elever med utländsk bakgrund oftare utsattes 

för kränkande behandling än svenskfödda elever. Osbeck et al (2003) har i sin studie funnit 

att dessa elever oftare än elever med svensk härkomst utsattes för etniska kränkningar 

genom indirekt mobbning.  

3. Teoretiska utgångspunkter 

3.1. Structured action theory  
Messerschmidts (1997) structured action theory går ut på att individers handlingar och 

beteenden påverkas av den rådande sociala strukturen, och att den även reproduceras 

genom dessa handlingar och beteenden (jfr Giddens, 19841). I denna uppsats förstås den 

sociala strukturen som den ojämlika maktfördelningen mellan elever i skolkontexten, 

utifrån kön, klass och etnisk tillhörighet. De som kan besitta den största makten är som 

tidigare nämnts de vita heterosexuella medelklassmännen. Dock kan denna makt skifta 

mellan olika sociala kontexter för en och samma individ.  

Denna sociala struktur begränsar eller förhindrar individers handlingar och beteenden på 

specifika sätt, beroende på deras kategoritillhörigheter. En individs handlingar uppstår inte 

ur ett vakuum, utan det finns normativa uppfattningar, attityder och aktiviteter som ses som 

passande för ens kategori/er. Dessa normer som individen förhåller sig till finns i specifika 

situationer där de interagerar. Specifika former av genus, klasser och etniciteter finns däri 

tillängliga och uppmuntras beroende på ens position i den sociala strukturen. Vi iscensätter 

således våra handlingar utifrån hur vi tror att andra förväntar sig att vi ska handla. 
 

1 Giddens, A. (1984) The constitution of society. Outline of the theory of structuration. Cambridge: 
Polity Press. 
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Messerschmidt menar att vi “gör” genus, klass och etnisk tillhörighet, eftersom vi kan 

hållas ansvariga för våra beteenden och handlingar och därmed bestraffas om vi bryter mot 

dem. Att iscensätta beteenden som rimmar med normerna i skolkontexten kan förstås som 

ett sätt för elever att få en bättre social position i skolan. Om dessa ”lögner” upptäcks 

medför det dock att elever oftast bestraffas. Bestraffningen kan i vissa fall handla om 

trakasserier eller mobbning. Messerschmidt menar dock att karaktären och definitionen av 

genus, klass och etnicitetskategorier inte förblir desamma utan förändras över tid och 

mellan rum.  Avvikande handlingar och beteenden kan därmed efterhand uppfattas som 

“normala”. Poängen med struktured action theory i relation till uppsatsens syfte är dock att 

elever oftast inte avviker från sina kategoritillhörigheter, vilket upprätthåller en 

genushierarki. Detta kommer dock att klasgöras i nästa avsnitt. 

3.2 Genuskonstruktioner 
Begreppet genus syftar till att det inte finns någon “naturlig” femininitet eller maskulinitet 

hos kvinnor och män (Gothlin, 1999). Genus är alltså inte desamma som könsskillnader 

utan genus kan förstås som den kulturella tolkningen av könsskillnader (ibid.). 

Maskuliniteter och femininiteter syftar till att det finns flera former av maskuliniteter och 

femininiteter. De är flytande, relationella och situationella konstruktioner och möjligheten 

att iscensätta ett visst genus bestäms av individens plats i genusrelationen (Messerschmidt, 

2004). De kulturellt idealiserade formerna av maskulinitet och femininitet i en given 

historisk kontext är den hegemoniska maskuliniteten och den normativa femininiteten 

(Messerschmidt, 1997). Deras innebörder varierar mellan olika samhällen och över tid, 

men de är alltid glorifierade och kulturellt ärade (ibid.). Inom varje samhälle konstrueras 

mäns och kvinnors genuspraktiker utifrån deras klass, ålder, etnicitet och sexualitet i den 

specifika sociala situation där de interagerar (Messerschmidt, 2004). I det västerländska 

samhället är det den vita heterosexuella medelklassmannen som besitter den hegemoniska 

maskuliniteten och utgör normen (Messerschmidt, 1997).  

Människor försöker nästan alltid att uttrycka någon form av situationell utövad hegemonisk 

maskulinitet eller normativ femininitet genom klädsel, utseende, tal, uppträdande och 

relationer till andra (Messerschmidt, 2004). Som tidigare nämnts betyder det inte att vem 

som helst kan leva upp till dessa ideal. Individer kan välja att agera på ett visst sätt, men 

dessa val är som sagt begränsade till kontextbundna och tillängliga genuspraktiker (ibid.). 

Dessutom är det viktigt att förstå att våra genuspraktiker oftast är oreflekterad och 
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rutinmässig handling (ibid.). Att iscensätta ett beteende som rimmar med de kulturella 

normerna kräver därför en viss disciplin och skicklighet. 

3.2.1. Hegemonisk maskulinitet som norm för pojkar i skolkontexten 

Även om alla former av maskuliniteter dominerar över femininiteterna, så är det alltid de 

män som besitter den hegemoniska maskuliniteten som dominerar över alla andra former 

av maskuliniteter (Messerschmidt, 2004). Denna idealiserade form av maskulinitet 

konstrueras i relation till andra former av maskuliniteter i en given kontext (ibid.). De olika 

formerna av maskuliniteter kan placeras in i en hierarki. De män/pojkar som inte besitter de 

olika “statusmarkörerna” rangordnas i ett nedåtstigande led.  

Utöver dessa statusmarkörer finns det även ett antal normer som pojkar bör förhålla sig till 

i skolkontexten, men de varierar över tid och mellan rum. Enligt Osbeck et al (2003) finns 

det dock ett antal kulturella normer som pojkar bör förhålla sig till i skolkontexten, 

nämligen att de ska synas, höras, vara fysiskt aktiva, stora och starka. De bör förhålla sig 

till dessa normer för att inte bli sedda som feminina, som är det största normbrottet (ibid.). 

3.2.2. Normativ femininitet som norm för flickor i skolkontexten 

Normativ femininitet definieras utifrån liknande “statusmarkörer” som den hegemoniska 

maskuliniteten (Messerschmidt, 1997). Den normativa femininiteten ska dessutom 

uppmuntra män och tillfredställa deras behov (ibid.). Eftersom femininiteter alltid 

underordnas maskuliniteter så finns det egentligen endast två former av femininitet, den 

som är stödjande eller den som är oppositionell till denna maskulina dominans 

(Messerschmidt, 2004). Att vara stödjade till denna maskulina dominans innebär dock inte 

att dessa flickor eller kvinnor uppnår normativ femininitet. Det krävs som sagt att de 

besitter samtliga statusmarkörer inom femininiteten.   

Det finns kulturella och sociala uppfattningar om hur en kvinna ska vara och bete sig, och 

det feminina är starkt kopplat till dygd och moral (Lander, 2003a, 2003b). Dagens slanka 

kvinnoideal är även en markör för kvinnors självbehärskning, framgång och sociala 

uppåtsträvande (Lander, 2003b). Det finns en dualistisk föreställning om vad som är 

”manligt” och ”kvinnligt” (ibid.). Kvinnor bör alltså inte bete sig på ett maskulint sätt, 

eftersom det bryter mot den normativa femininiteten. Kvinnor kontrolleras alltså genom 

föreställningarna av den ”avvikande” kvinnan (ibid.). 
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4. Hypotessammanställning 

På grundval av redovisare teoretiska resonemang och empiriska resultat formuleras 

följande hypoteser: 

1a Flickor med en låg socioekonomisk bakgrund och med en annan etnisk bakgrund än 
svensk har en större sannolikhet att ha ett lägre självförtroende innan de utsätts för 
mobbning, än svenska pojkar med minst medelklassbakgrund.  

  
1b Flickor med en låg socioekonomisk bakgrund och med en annan etnisk bakgrund än 

svensk har en större sannolikhet att ha en sämre kamratanknytning innan de utsätts för 
mobbning, än svenska pojkar med minst medelklassbakgrund.  

 
2a Pojkar med en låg socioekonomisk bakgrund och med en annan etnisk bakgrund än 

svensk har en större risk att utsättas för direkt mobbning, än flickor med motsvarande 
bakgrund.  

 
2b Flickor med en låg socioekonomisk bakgrund och med en annan etnisk bakgrund än 

svensk har en större risk att utsättas för indirekt mobbning, än pojkar med motsvarande 
bakgrund. 

5. Metod och data 

5.1. Data  
De data som används i denna studie är så kallad statistisk sekundärdata, eftersom den har 

samlats in under projektet Skolans preventiva arbete mot alkohol och narkotika (SPAN), 

mellan åren 2004 - 2007.2 Syftet med SPAN var att utvärdera Alkoholkommitténs och 

Mobilisering mot narkotika satsning på skolans preventiva arbete mot narkotika och 

alkohol, genom att studera hur problem- och riskfaktorer påverkar olika områden i 

ungdomars liv. 

Eleverna fick besvara en enkät i skolan, som berörde bland annat droganvändning, 

kriminalitet, skolanpassning, psykisk ohälsa, social bakgrund och mobbning. Eleverna fick 

även information om att deras svar skulle hållas anonyma från lärare, föräldrar och andra 

elever. Dock var de tvungna att ange sitt namn på enkätens förstasida för att kunna följas 

upp vid ett antal senare upprepningar av enkätundersökningen. 

 
2 Information om datan som ändvänds i denna uppsats är hämtad från Sundell et al (2007) studie. 
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Undersökningsdesignen som användes är en så kallad kvasiexperimentell paneldesign. 

Experimentskolorna i denna undersökning har fått stöd från Alkoholkommittén och 

mobilisering mot narkotika för att utveckla samt förstärka skolornas drogpreventiva arbete, 

medan kontrollskolorna inte har fått något sådant specifikt stöd. Totalt 11 kommunala 

skolor ingick i experimentskolorna och 10 kommunala skolor ingick i kontrollskolorna. 

Kontrollskolorna har matchats till experimentskolorna, utifrån liknande socialdemografiska 

faktorer för det bostadsområde som skolan låg i. Dessa skolor är spridda runt om i Sverige, 

i storstäderna Göteborg, Malmö och Stockholm samt i landsbygder på Gotland, i Småland 

och i Jämtland.  

Denna undersökning har även en longitudinell design. Eleverna i kontroll- och 

experimentskolorna har i stort sett besvarat samma enkät som de fyllde i under 

höstterminen i årskurs 7 som under vårterminerna i årskurs 7, 8 och 9. Syftet med 

paneldesignen var att se om de preventiva insatserna i experimentskolorna visade på 

positiva effekter över tid i jämförelse med kontrollskolorna.  

Sammanlagt började 2136 elever i årskurs 7 i de 21 skolorna. Det externa bortfallet bestod 

bland annat av 690 elever, som inte hade fått målsmans tillåtelse att delta i 

enkätunderökningen. Det förekom även interna bortfall i svar på enskilda frågor. Totalt 

deltog 1396 elever i undersökningen. Av dessa tillhörde 837 stycken elever 

experimentgruppen, varav 380 flickor och 457 pojkar. Kontrollgruppen bestod av 559 

stycken elever, varav 279 flickor och 280 pojkar. 

Svarsfrekvensen uppgick till 66 procent, vilket ligger inom en acceptabel nivå för att kunna 

generalisera resultat från dessa data (Bryman, 2006:148). Resultaten blir dock 

representativa för högstadieeleverna som ingick i utvärderingen, eftersom urvalet inte 

grundade sig på ett obundet slumpmässigt urval (Bryman, 2004:101). Nackdelen med 

sekundärdata är att kvaliteten kan vara begränsad och den behöver därmed kontrolleras 

(Bryman, 2004:208). Eftersom datan är insamlad utifrån en kvasiexperimentell design kan 

det betyda att det kan finnas systematiska skillnader i svaren mellan eleverna i kontroll och 

experimentskolorna. Detta studerades genom att inkludera variabeln ”skola” i 

regressionsmodellerna för att se om experiment- och kontrollskolorna uppvisade 

systematiska skillnader. De uppvisade inga signifikanta samband till de beroende 

variablerna i hypoteserna, och utgjorde därför inget problem för hypotesprövningarna. 

Eftersom det interna bortfaller varierade mellan svaren för de variabler som undersöktes i 

denna uppsats utfördes även en bortfallsanalys, för att kunna se om bortfallet var 
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systematiskt och därmed ett problem. Denna bortfallsanalys redovisas under avsnittet 

mätfel 5.4.  

5.2. Operationella definitioner 
Samtliga oberoende variabler har skapats utifrån frågorna i enkäten som eleverna fick 

besvara under höstterminen i årskurs 7. Detta gäller även för de beroende variablerna, med 

undantag från variabeln mobbad i årskurs 9. Denna variabel har skapats utifrån frågor som 

eleverna fick besvara i enkäten när de gick vårterminen i årskurs nio. De frågor som 

användes i skapandet av variabeln mobbad i årskurs 9 skiljer sig inte från de frågor som 

användes för att skapa variabeln mobbad i årskurs 6. Den sistnämnda variabeln används 

som en filtreringsvariabel, vilket innebär att elever som blev mobbade i årskurs 6 inte tas 

med i analysen av hypotes 1a och 1b. Detta medför att det går att studera om elevers 

självförtroende och kamratanknytning påverkar deras risk för att bli utsatt för mobbning.3  

5.2.1 Beroende variabler 

I inledningen definierades mobbning. Mobbning innebär att de negativa handlingarna 

måste ha skett under viss tid. I denna uppsats innebär detta minst två till tre gånger i 

månaden. Dummyvariablernas värde 0 betyder att de inte har blivit utsatta för mobbning 

och värde 1 betyder att de har blivit utsatta för mobbning.  

Definitionen av direkt mobbning bygger enbart på Olweus (1999) karakteriseringar, 

som beskrivits i avsnitt 2.3.1. Direkt mobbning definieras således som elever som 

utsatts för oprovocerade fysiska angrepp mot person eller egendom, som har upprepats 

vid minst två till tre tillfällen under en månad. Dessa tre indikatorers värden 

summerades till ett index som sträckte sig från noll till tre, där tre indikerar att eleven 

blivit utsatt för alla former av direkt mobbning. Detta index klassindelades till en 

dummyvariabel där noll indikerade att eleverna inte hade blivit utsatt för någon form 

av direkt mobbning under vårterminen i årskurs sex, och fick koden 0. Ett till tre 

indikerade att eleverna hade blivit utsatta för någon form av direkt mobbning och fick 

koden 1. Dummyvariabeln mobbning i årskurs 6 samt dummyvariabeln direkt 

mobbning summerades till ett index som sträckte sig från noll till två. Värdet noll 
 

3 Frågorna och svarsalternativen från enkäten från höstterminen i årskurs 7 samt vårterminen i årskurs 

9 som har använts i skapandet av samtliga variabler återfinns i en bilaga längst bak i uppsatsen. 

Dessutom redovisar hur interna bortfall substitueras i variabeln socioekonomisk bakgrund och 

självförtroende. 
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indikerar att eleverna inte hade blivit utsatt för någon form av direkt mobbning under 

vårterminen i årskurs sex och fick koden 0. Värdet ett till två indikerar att eleverna 

hade blivit utsatta för direkt mobbning och fick koden 1.  

Den definition som valts för indirekt mobbning bygger på Olweus (1999) och Eriksson et 

al (2002) karakterisering av indirekt mobbning i avsnitt 2.3.2. Indirekt mobbning definieras 

således som elever som utsatts för oprovocerade psykiska angrepp, som upprepats vid 

minst två till tre tillfällen under en månad. Tre frågor valdes som indikatorer och gjordes 

till ett index som sträckte sig från noll till tre, där tre indikerade att eleven utsattes för alla 

typer av indirekt mobbning. Detta index klassindelades till en dummyvariabel där ett till tre 

indikerade att de blivit utsatt för någon form av indirekt mobbning och fick koden 1, och 

värdet noll indikerade att de aldrig blivit utsatta för indirekt mobbning och fick koden 0. 

Dummyvariabeln mobbning i årskurs 6 samt dummyvariabeln indirekt mobbning 

summerades till ett index som sträckte sig från noll till två. Värdet noll indikerar att 

eleverna inte hade blivit utsatt för någon form av indirekt mobbning under vårterminen i 

årskurs 6 och fick koden 0. Värdet ett till två indikerar att eleverna hade blivit utsatta för 

indirekt mobbning och fick koden 1.  

5.2.2. Oberoende variabler 

Kön är en dummyvariabel, där pojkar har koden 0 och flickor har koden 1.  

Att mäta elevers socioekonomiska bakgrund kan vara en problematisk uppgift. Eleverna 

som ingår i detta datamaterial gick i årskurs 7 när de fick besvara frågor som indikerade 

deras socioekonomiska bakgrund. I enkätundersökningar som ämnar mäta barns 

socioekonomiska status efterfrågas ofta resurser som de genom deras föräldrar fått åtnjuta 

(Osbeck et al, 2003). Problemet kan i dessa fall vara att yngre elever faktiskt inte är särskilt 

medvetna om deras ekonomiska förhållanden, vilket kan bidra med ett stort bortfall för 

dessa frågor. I Osbeck et al (2003) kvantitativa undersökning om kränkningar i skolan 

använde två indikatorer för socioekonomisk bakgrund. Dels använde de frågor om 

föräldrarnas högsta utbildning och dels en fråga där eleverna själva fick skatta deras familjs 

ekonomiska standard i jämförelse med andra familjer. De första frågorna är en indikator för 

föräldrarnas kulturella kapital, det vill säga deras högsta utbildning. Den andra frågan 

indikerar föräldrarnas ekonomiska kapital, det vill säga hur eleverna upplever sin familjs 

ekonomiska status jämfört med andra familjers. Det kulturella kapitalet anknyter till det 

ekonomiska kapitalet, då en högre utbildning oftast resulterar i mer högavlönade arbeten. 
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Dessa två typer av kapital bildar tillsammans ett mått för elevernas socioekonomiska 

bakgrund. Definitionen av socioekonomisk bakgrund blir således elevers ekonomiska 

resurser och status som de genom deras föräldrar får åtnjuta. I enkäten som eleverna fick 

besvara under höstterminen i sjuan fanns samtliga ovanstående frågor, vilket gör att 

operationaliseringen av socioekonomisk bakgrund i denna uppsats bygger på den av 

Osbecks et al (2003). Dessa valda indikatorer led dock i likhet med Osbecks et al (2003) 

indikatorer av stora interna bortfall. Osbeck et al substituerade därför det interna bortfallet 

med medelvärdet för respektive fråga, vilket även valdes att göra i denna uppsats. 

Indikatorer för socioekonomisk bakgrund summerades till ett index som sträckte sig från 

tre till nio, där tre till fyra indikerade en sämre socioekonomisk bakgrund, fem till nio 

indikerade en minst medel/hög socioekonomisk bakgrund. Detta index gjordes om till 

dummyvariabler, där elever med minst medel/hög socioekonomisk bakgrund fick koden 0 

och elever med låg socioekonomisk bakgrund fick koden 1. Det måste dock nämnas att 

precisionen i måttet socioekonomisk bakgrund är liten på grund det stora interna bortfallet.  

Statistiska centralbyråns definition av svensk respektive utländsk bakgrund har valts som 

definition samt varit vägledande för operationaliseringen av måttet etnisk bakgrund. 

Personer med svensk bakgrund är i denna uppsats och “I SCB:s statistik definierade som 

inrikes födda med två inrikes födda föräldrar eller inrikes födda med en inrikes och en 

utrikes född förälder.” och personer med utländsk bakgrund är i denna uppsats och “I 

SCB:s definierade som utrikes födda eller inrikes födda med två utrikes födda föräldrar” 

(www.scb.se). I enkäten från höstterminen i årskurs sju fanns det två frågor som gjorde det 

möjligt att använda denna definition av etnisk bakgrund. Indikatorerna summerades till ett 

index, som sträckte sig från tre till sex, där sex indikerade en annan etnisk bakgrund. 

Indexet klassindelades till en dummyvariabel där tre till fyra indikerade svensk bakgrund 

likt definitionen ovan och fick koden 0. Fem till sex indikerade utländsk bakgrund likt 

definitionen ovan och fick koden 1.  

Elevers kamratanknytning kan likt självförtroende uppfattas som bra eller dålig. I denna 

uppsats definieras svag kamratanknytning som elever som har få eller inga vänner att 

umgås med i skolan eller på fritiden, eller att de endast har ytliga relationer med eventuella 

vänner eller skolkamrater. Denna definition bygger på den diskussion som förts om 

kamratanknytning i avsnitt 2.2.1. För en svag respektive stark kamratanknytning valdes 

totalt sju indikatorer, som på bästa sätt tycktes beskriva begreppet. Var och en av dessa 

indikatorer gjordes till dummyvariabler. Dessa dummyvariabler summerades till ett index 
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som sträckte sig från sju till fjorton, där de låga värdena indikerar en svag 

kamratanknytning. Detta index gjordes om till en dummyvariabel där elva till fjorton 

indikerade en stark kamratanknytning och fick koden 0, och värdena sju till tio indikerade 

en svag kamratanknytning och fick koden 1.   

I denna uppsats bygger definitionen av självförtroende på Bonniers svenska ordboks 

definition, “tro på sig själv” (Malmström et al, 2004:519). Denna definition är dock 

ganska godtycklig vad gäller vägledning för vilka indikatorer som ska väljas för detta mått. 

En persons självförtroende kan dock vara högt eller lågt. Ett lågt självförtroende definieras 

i denna uppsats som elever som nedvärderar sitt fysiska utseende och har en negativ 

uppfattning av sig själva som sociala personer. Denna definition bygger dessutom på den 

diskussion som förts om lågt självförtroende och dess effekt på utsatthet för mobbning i 

avsnitt 2.2.1. Utifrån den valda definitionen valdes sex frågor som indikatorer för ett lågt 

självförtroende, som omvänt indikerar ett högt sådant. Det interna bortfallet för respektive 

indikator uppgick till ungefär 20 procent, vilket åtgärdades med att substituera bortfallen 

med respektive medelvärde. Var och en av frågorna kodades sedan om till 

dummyvariabler. Dessa sex dummyvariabler summerades ihop till ett index som sträckte 

sig från sex till tolv, där låga värden indikerar ett lågt självförtroende. Detta index gjordes 

om till en dummyvariabel, där sex till tio indikerade ett lågt självförtroende fick koden 1, 

medan värden elva och tolv indikerade ett medel/högt självförtroende och fick koden 0. 

I tabell 1 redovisas de beroende och oberoende dummyvariablernas frekvenser och hur 

stort det interna bortfallet är för respektive variabel, i relation till det totala antalet 

observationsenheter i datan.  
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Tabell 1. Deskriptiv statistik för de beroende och oberoende variablerna, med redovisade 
 interna bortfall. 

Beroende och oberoende Variabler  Dymmy- 
värde      n % inom sampel 

Flicka 1   659   47,2 
Pojke 0   735   52,7 
    Antal observationer:  1394     0,1 
Låg socioekonomisk bakgrund 1 0157   11,2 
Medel/Hög socioekonomisk bakgrund 0 1239   88,8 
    Antal observationer:  1396 100,0 
Annan etnisk bakgrund än svensk 1   130     9,3 
Svensk bakgrund 0 1110   79,5 
    Antal observationer:  1240   11,2 
Svag kamratanknytning 1   151   10,8 
Stark kamratanknytning 0 1028   73,6 
    Antal observationer:  1179   15,5 
Lågt självförtroende 1   232   16,6 
Högt självförtroende 0 1164   83,4 
    Antal observationer:  1396 100,0 
Direkt mobbad (år 6) 1 0    3     0,3 
Inte utsatt för direkt mobbning 0 1229   88,0 
    Antal observationer:  1232   11,7 
Indirekt mobbad (år 6) 1     28     2,0 
Inte utsatt för indirekt mobbning 0 1032   73,9 
    Antal observationer:  1060   24,1 
Mobbad i årskurs 9 1     38     2,7 
Ej mobbad i årskurs 9 0 1142   81,8 
    Antal observationer:  1180   15,5 
Mobbad i årskurs 6 1     94     6,7 
Ej mobbad i årskurs 6 0 1165   83,5 
    Antal observationer:  1259     9,8 

Totala antalet observationsenheter i datan   1396 100,0 

Not: Mobbade elever i årskurs 6 filtreras bort i hypotes 1a och 1b.∗ 

 

                                                      
För att en intern-reliabilitet ska uppnås i denna uppsats operationaliserades begreppen utifrån tidigare 
undersökningars operationaliseringar av dem, samt de diskussioner som förts om begreppens 
innebörder i litteraturgenomgången. Intern reliabilitet är en delbetydelse av begreppet reliabilitet och 
används när ett begrepp har flera indikatorer (Bryman, 2006:87). Validitet handlar om huruvida 
indikatorerna som valts i syfte att mäta ett begrepp verkligen mäter begreppet i fråga (ibid:88). De 
indikatorer som har valts för begreppen i denna uppsats baseras på tidigare undersökningars 
Operationaliseringar av begreppen samt de diskussioner som har förts om begreppen i 
litteraturgenomgången. 
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5.3. Mätmetod   

5.3.1. Binär logistisk regression 

Det statistiska arbetet utfördes i statistikprogrammet SPSS 16.0 för Windows. För analysen 

av orsakssambanden mellan de oberoende och beroende variablerna i data användes en 

binär logistisk regression. Denna analysmetod användes eftersom samtliga beroende 

variabler var binära, vilket är ett krav när en binär logistisk regression ska användas 

(Norusis, 2008:48).  

I logistisk regression tolkas vanligtvis regressionskoefficienterna i termer av oddskvoter 

(ibid.). Oddskvoten räknas ut genom att exponentiera parameter estimaten (beta-

koefficienter) i en logistisk regressionmodell. I SPSS output genereras oddskvoter i likhet 

med beta-koefficienterna automatiskt, där exp(b) refererar till oddskvoten. 

Oddskvoten visar den procentuella förändringen i oddset vid en enhets förändring i den 

oberoende variabeln och övriga oberoende variabler hålls konstanta (Edling & Hedström, 

2003:202). Kort sagt säger oddskvoten något om att risken för något beror på något annat 

(Ribe, 1999). Om oddskvoten för en grupp överstiger talet 1 innebär det att gruppen har en 

överrisk för något jämfört med en motsvarande grupp (ibid.). Tvärt om innebär en oddskvot 

som understiger talet 1 att de har en underrisk för något jämfört med en motsvarande grupp 

(ibid.). Dock är skillnaden mellan beta-koefficienter och oddskvoter inte mer än att de är 

två olika sätt att uttrycka samma sak. 

5.3.2. Interaktionstermer 

Förändringar i den oberoende variabeln i en logistisk modell är dock inte lika oavsett vilka 

värden vi konstanthåller övriga oberoende variabler på. Det går inte att säga något om en 

enskild oberoende variabels effekt på den beroende variabeln, eftersom effekten varierar 

mellan observationer med olika värden på de oberoende variablerna (Brambor et al, 2006). 

Hypoteserna i denna uppsats är utformade som så att flera egenskaper antas ha en simultan 

effekt på den beroende variabeln, vilket kräver att interaktionstermer används. Oddskvoten 

för en oberoende variabel i uppsatsens interaktionsmodeller går dock att tolka som en 

sammanlagd effekt på den beroende variabeln, eftersom interaktionen är mellan samtliga 

oberoende variabler. 

Genom att använda interaktionstermer går det att kan tala om hur stor eller liten oddsen är 

för att en elev med specifika tillhörigheter och/eller egenskaper utsätts för mobbning. För 
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att illustrera principen med interaktionstermer kommer modellen för hypotes 2a och 2b att 

redovisas. För dessa hypoteser är mitt antagande är att tre specifika egenskaper är 

bidragande för risken att utsättas för indirekt eller direkt mobbning. Att studera 

interaktionen mellan tre variabler kallas för trevägs-interaktion. Modellen som kommer att 

testas i hypotes 2a och 2b kommer att se ut som följande: 

Y=Kön+Klass+Etnicitet+Kön*Klass+Kön*Etnicitet+Etnicitet*Klass+Kön*Klass*Etnicitet 

När trevägs-interaktionen inkluderas i modellen kommer den logistiska beta-koefficienten 

för exempelvis Kön att visa effekten av Kön när Klass och Etnicitet är 0 (se tabell 3). 

Interaktionen för Kön*Klass kommer att visa effekten mellan Kön och Klass när Etnicitet 

är 0. Koefficienten för Kön*Etnicitet visar effekten av Kön och Etnicitet när Klass är 0 och 

koefficienten för Etnicitet och Klass visar effekten av Etnicitet och Klass när Kön är 0. 

Trevägs-interaktionen visar effekten av Kön, Klass och Etnicitet när samtliga värden är 1 

(Brambor et al, 2006). Fyrvägs-interaktioner följer samma princip som trevägs- 

interaktioner. Dessa kommer att användas för att testa hypotes 1a och 1b.  

Koefficienterna och oddskvoterna för respektive interaktionsterm i en regressionsmodell 

tolkas alltid i relation till en referensinteraktion, vilket i denna uppsats är den interaktion 

vars samtliga enskilda oberoende variablers värden är 0 (Taylor, 2007). 

I tabell 2 redovisas de interaktionstermer som användas för hypotesprövningarna. De 

variabler som är understrukna är de som har värdet 1 i de enskilda dummyvariablerna och 

de övriga har värdet 0.
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Tabell 2.  Deskriptiv statistik för interaktionsdummys.   
Sampel     n % inom sampel 

Minst medelklassbakgrund / Svensk bakgrund (0 / 0 ) Alla: 956 77,6 
   Pojke: 497 77,5 
   Flicka: 468 79,3 
Minst medelklassbakgrund / Svensk bakgrund / Stark kamratanknytning (0 / 0 / 0)      Alla: 786 82,2 
       Pojke: 403 81,0 
      Flicka: 383 72,2 
Minst medelklassbakgrund / Svensk bakgrund / Svag kamratanknytning (0 / 0 / 1)      Alla: 110 11,5 
       Pojke: 59 11,8 
      Flicka: 51 10,2 
Minst medelklassbakgrund / Svensk bakgrund / Högt självförtroende (0 / 0 / 0)      Alla: 798 83,5 
       Pojke: 447 89,9 
       Flicka: 351 75,0 
Minst medelklassbakgrund / Svensk bakgrund / Lågt självförtroende (0 / 0 / 1)      Alla: 167 17,4 
        Pojke: 50 10,0 
        Flicka: 117 25,0 
Låg socioekonomisk bakgrund / Svensk bakgrund (1 / 0) Alla: 145 11,8 
   Pojke: 78 12,2 
   Flicka: 67 11,4 
Låg socioekonomisk bakgrund / Svensk bakgrund / Stark kamratanknytning (1 / 0 / 0)      Alla: 113 77,9 
        Pojke: 60 76,9 
        Flicka: 53 79,1 
Låg socioekonomisk bakgrund / Svensk bakgrund / Svag kamratanknytning (1 / 0 / 1)      Alla: 18 12,4 
        Pojke: 10 12,8 
        Flicka: 8 11,9 
Låg socioekonomisk bakgrund / Svensk bakgrund / Högt självförtroende (1 / 0 / 0)      Alla: 118 81,4 
        Pojke: 70 89,7 
        Flicka: 48 71,6 
Låg socioekonomisk bakgrund / Svensk bakgrund / Lågt självförtroende (1 / 0 / 1)      Alla: 27 18,6 
        Pojke: 8 10,2 
 
 

       Flicka: 
 

19 28,3 
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Minst medelklassbakgrund / Anna etnisk bakgrund än svensk ( 0 / 1) Alla: 119 9,7 
   Pojke: 60 9,3 
   Flicka: 59 10,0 
Minst medelklassbakgrund / Anna etnisk bakgrund än svensk / Stark kamratanknytning (0 / 1 / 0)      Alla: 96 80,7 
        Pojke: 49 81,6 
        Flicka: 47 80,1 
Minst medelklassbakgrund / Anna etnisk bakgrund än svensk / Svag kamratanknytning (0 / 1 / 1)      Alla: 16 13,4 
        Pojke: 7 11,6 
        Flicka: 9 15,6 
Minst medelklassbakgrund / Anna etnisk bakgrund än svensk / Högst självförtroende (0 / 1 / 0)      Alla: 93 78,1 
        Pojke: 52 86,7 
        Flicka: 41 69,4 
Minst medelklassbakgrund / Anna etnisk bakgrund än svensk / Lågt självförtroende (0 / 1 / 1)      Alla: 26 21,8 
        Pojke: 8 13,3 
        Flicka: 18 30,5 
Låg socioekonomisk bakgrund/ Anna etnisk bakgrund än svensk (1 / 1 ) Alla: 11 0,8 
   Pojke: 6 0,8 
   Flicka: 5 0,9 
Låg socioekonomisk bakgrund / Anna etnisk bakgrund än svensk / Stark kamratanknytning (1 / 1 / 0)      Alla: 11 100,0 
        Pojke: 6 100,0 
        Flicka: 5 100,0 
Låg socioekonomisk bakgrund/ Anna etnisk bakgrund än svensk / Svag kamratanknytning (1 / 1 / 1)      Alla: 0 0,0 
        Pojke: 0 0,0 
        Flicka: 0 0,0 
Låg socioekonomisk bakgrund/ Anna etnisk bakgrund än svensk / Högt självförtroende (1 / 1 / 0)      Alla: 6 54,5 
        Pojke: 4 66,6 
        Flicka: 2 40,0 
Låg socioekonomisk bakgrund/ Anna etnisk bakgrund än svensk / Lågt självförtroende (1 / 1 / 1)      Alla: 5 45,4 
        Pojke: 2 33,3 
        Flicka: 3 60,0 
 ∑ Alla: 1231 100,0 
   ∑ Pojke: 641 100,0 
   ∑ Flicka: 590 100,0 
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5.3.3. Statistisk signifikans och modellens anpassning. 

Den statistiska signifikansen för sambandet mellan två eller fler variabler i ett urval säger 

något om det är möjligt att generalisera sambandet till hela urvalspopulationen (Bryman, 

2006:241). Den statistiska signifikansnivån som har valts för att förkasta nollhypotesen är 

p<0,05, vilket innebär att sannolikheten för att nollhypotesen förkastas felaktigt är i fem 

fall av hundra (Bryman, 2006:242). Det sannolikhetsvärde som oftast redovisas i 

statistikprogram är de så kallade dubbelsidiga sannolikhetsvärdena (Edling & Hedström, 

2003:124). Eftersom hypoteserna i denna uppsats säger något om sambandets riktning bör 

ett så kallad ensidigt sannolikhetsvärde användas (ibid.) Det ensidiga sannolikhetsvärdet 

erhålls genom att dela de dubbelsidiga sannolikhetsvärdena med två (ibid.).          

I varje hypotesprövning visas en restriktiv modell och en icke-restriktiv 

(interaktionsmodell). För respektive modell redovisas deras -2 log likelihoodvärde. Om den 

restriktiva modellens -2 log likelihood värde är signifikant lägre än den icke-restriktiva 

modellen, förbättrar därmed interaktionstermerna modellens prediktioner av den beroende 

variabeln. (Edling & Hedström, 2003:199). En ökning i den restriktiva modellens -2LLR-

värdet visar å andra sidan om en oberoende variabel som lagts till i modellen försämrar 

dennes prediktiva förmåga. Dock brukar detta -2LLR-värde vanligtvis minska något för 

varje oberoende variabel eller interaktionsterm som läggs till i modellen, utan att det 

innebär att modellen blir signifikant bättre (Norusis, 2008:62).  

5.4. Mätfel 

5.4.1. Bortfallsanalys 

Eftersom datamaterialet led av interna bortfall, gjordes en bortfallanalys. Denna analys 

visar om bortfallen är slumpmässiga eller om det finns någon systematik i dem. Det kan i 

det senare fallet betyda att våra skattningar av måtten kommer att bli opålitliga, eftersom 

det saknas information i datan (”SPSS. Missing…”, 2007). Tillvägagångssättet för att 

utföra en sådan bortfallsanalys är med hjälp av funktionen missing value analysis som finns 

tillgänglig i SPSS 16.0. Resultatet av denna beskriver bortfallsmönster, vart bortfallen är 

finns, om variabel par tenderar ha bortfall i flera fall, om datavärdena är extrema samt om 

bortfallen är slumpmässiga (ibid.). När data saknas helt slumpmässigt kan man använda 

vilken metod man vill för att bland annat estimera medelvärden, standardavvikelser och 

korstabeller (ibid.).  
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Utifrån de första resultaten av bortfallsanalysen gick det att utläsa att exempelvis 49 

procent av pojkarna svarade på frågor om deras självförtroende jämfört med 61 procent av 

flickorna. Detta kan exempelvis bero på att flickor är mer medvetna om deras 

självförtroende och därmed oftare svarar på frågor som rör självförtroende. För att se om 

bortfall är slumpmässiga eller inte utförs en så kallad Little´s Missing Completely At 

Radom test (MCAR). Nollhypotesen för Little´s MCAR är att data saknas helt 

slumpmässigt (”SPSS. Missing…”, 2007). Data är MCAR när bortfallsmönstren inte är 

beroende av datavärden. I det utförda Little´s MCAR testet visade sig den statistiska 

signifikansen ligga på 0.48, vilket i detta fall innebär att vi inte kan förkasta nollhypotesen 

eftersom den överstiger den vedertagna signifikansnivån på 0.05. Datan saknas därför helt 

slumpmässigt. 

5.4.2. Multikollinearitet 

Ett problem som ofta uppstår när forskare använder sig av interaktionsmodeller är att 

interaktionstermerna är högt korrelerade med en eller samtliga ursprungsvariabler (Edling 

& Hedström, 2003:145). Detta uppstår när forskare inkluderar samtliga enskilda oberoende 

variabler i modellen, istället för att enbart använda sig av interaktionen mellan de av 

intresse. Problemen som då uppstår är att interaktionstermernas standardfel blir stora, vilket 

gör dem mindre troligt att erhålla signifikanta samband (Brambor et al, 2006). Dock bör 

man inte stirra sig blind på de stora standardfelen, eftersom de alltid visar de sanna 

standardfelen (ibid.). En hög multikollinearitet kan helt enkelt bero på att det finns för få 

observationer för att det ska kunna gå och skatta modellens parameter estimaten, vilket de 

stora standardfelen reflekterar (ibid.). Ett större misstag är att utelämna de enskilda 

oberoende variablerna i modellen, eftersom modellen kan generera felaktiga parameter 

estimat (ibid.). Om det förekommer multikollinearitet i en interaktionsmodell, kommer 

modellens prediktioner inte att vara sämre än om vi hade utelämnat en eller flera av de 

enskilda oberoende variablerna (Edling & Hedström, 2003:147). 
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6. Resultat 
6.1.1. Hypotes 1a  

Flickor med en låg socioekonomisk bakgrund och med en annan etnisk bakgrund än svensk 

har en större sannolikhet att ha ett lägre självförtroende innan de utsätts för mobbning, än 

svenska pojkar med minst medelklassbakgrund. 

Tabell 3 visar resultaten av den restriktiva modellen, med vilket det enbart går att utläsa om 

de enskilda variablerna har en positiv eller negativ effekt på den beroende variabeln 

mobbad i årskurs 9, samt om sambanden är signifikanta på femprocentsnivån. 

Tabell 3.  Logistisk regressionsmodell med redovisade beta-koefficienter, gällande variationen 
i utsatthet för mobbning i årskurs 9, utifrån elevers kön, socioekonomisk – och etnisk bakgrund 
samt självförtroende (standardfel inom parantes). 

Enskilda oberoende variabler b-koef.  P>│z│  
Flicka -0,12  0,41  
 (0,43)    
Låg socioekonomisk bakgrund (SEB) -1,25  0,11  
 (1,03)    
Annan etnisk bakgrund än svensk -17,67  0,50  
 (4087,12)    
Lågt självförtroende 0,12  0,41  
 (0,57)    
     
Antal observationer 971    
-2LL 216,07    
*Sig <0,05 **Sig <0,01    
Not: Den beroende variabeln mobbad i årskurs 9 bestod av totalt 26 elever, efter att variabeln mobbad 
i årskurs 6 hade filtrerats bort. 

 

Resultatet av den restriktiva modellen visar att de oberoende variablerna inte har några 

signifikanta samband med risken att utsättas för mobbning i årskurs 9. Den negativa beta-

koefficienten för flickor visar att färre flickor än pojkar utsätts för mobbning i årskurs 9. 

Färre elever med låg socioekonomisk bakgrund och annan etnisk bakgrund än svensk 

utsätts för mobbning i årskurs 9, i relation till sina respektive referenskategorier. Dock kan 

vi se att fler elever med lågt självförtroende utsätts för mobbning i årskurs 9, än elever med 

högt självförtroende. I tabell 4 redovisas den icke-restriktiva modellen, med fyrvägs-

interaktioner.  
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Tabell 4. Interaktionsmodell. Logistisk regression med redovisade beta-koefficienter och 
oddskvoter, gällande sannolikheten att ha ett lågt självförtroende innan utsatthet för mobbning i 
årskurs 9, utifrån elevers kön, socioekonomiska- och etniska bakgrund (standardfel inom parantes). 

Interaktionstermer b-koef. P>│z│ OR 
Pojke / Hög SEB / Svensk bakgrund / Högt självförtroende (ref.) ~ ~ 1,00 
      
Flicka / Hög SEB / Svensk bakgrund / Högt självförtroende -0,08 0,42 0,92 
 (0,44)    
Pojke / Låg SEB / Svensk bakgrund / Högt självförtroende -0,55 0,33 0,64 
 (1,06)    
Pojke / Hög SEB / Icke svensk bakgrund / Högt självförtroende -17,72 0,50 0,00 
 (6698,83)   
Pojke / Hög SEB / Svensk bakgrund / Lågt självförtroende 0,14 0,40 1,16 
 (0,57)   
Flicka / Låg SEB / Svensk bakgrund / Högt självförtroende -17,92 0,50 0,00 
 (9748,23)   
Pojke / Låg SEB / Icke svensk bakgrund / Högt självförtroende -0,23 0,50 0,80 
 (40747,38)   
Pojke / Hög SEB / Icke svensk bakgrund / Lågt självförtroende -0,14 0,50 0,87 
 (21183,56)   
Flicka / Hög SEB / Icke svensk bakgrund / Högt självförtroende 0,84 0,50 1,09 
 (9686,49)   
Pojke / Låg SEB / Icke svensk bakgrund / Lågt självförtroende 15,06 0,50 3500155,18 
 (40747,38)   
Flicka / Låg SEB / Icke svensk bakgrund / Högt självförtroende -0,20 0,50 0,82 
 (40747,38)   
Flicka / Hög SEB / Icke svensk bakgrund / Lågt självförtroende -0,12 0,50 0,89 
 (13005,44)   
Flicka / Låg SEB / Svensk bakgrund / Lågt självförtroende -18,06 0,50 0,00 
 (20096,49)   
Pojke / Låg SEB / Svensk bakgrund / Lågt självförtroende -15,06 0,50 0,00 
 (43162,46)   
Flicka / Hög SEB / Svensk bakgrund / Lågt självförtroende 0,28 0,41 1,33 
 (1,26)   
Flicka / Låg SEB / Icke svensk bakgrund / Lågt självförtroende –   
    
Antal observationer 971   
-2LL 214,94   
∆ -2LL -1,14   
*Sig <0,05 **Sig <0,01    

Not: Log likelihood ratio testet visar att den icke-restriktiva modellen inte bidrar till att förbättra 
prediktionerna av utsatthet för mobbning i årskurs 9. 

Referenskategorin i interaktionsmodellen ovan är elever som besitter samtliga 

statusmarkörer, det vill säga att de är pojkar, med svensk bakgrund och med minst en 

medelklassbakgrund, som dessutom har ett högt självförtroende. Detta medför att samtliga 

interaktionstermer i modellen kommer att sakna minst en statusmarkör eller ett högt 

självförtroende. Utifrån de tidigare diskussioner som har förts om statusmarkörers 

betydelse för utsatthet för mobbning, förväntas det att elever som saknar en eller fler 
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statusmarkörer kommer att ha en större risk att ha ett sämre självförtroende (eller 

kamratanknytning) innan de utsattes för mobbning. Om detta antagande är sant ska 

interaktionstermer som innehåller lågt självförtroende och som saknar minst en 

statusmarkör ha positiva beta-koefficienter. Detta är dock enbart sant i en sådan 

interaktionsterm, nämligen flickor med minst en medelklassbakgrund, annan etnisk 

bakgrund än svensk. Sambandet är dock ej signifikant. Den sista och viktigaste 

interaktionstermen i modellen ovan innehöll dessvärre inga observationer. 

Utifrån tabell 2 i avsnitt 5.3 mätmetod går det att se att det inte fanns några flickor som 

hade en låg socioekonomisk bakgrund, en annan etnisk bakgrund än svensk samt ett lågt 

självförtroende. Detta medför att hypotesen inte går att testa. Vidare innebär de stora 

standardfelen för de flesta interaktionstermer att de har färre än 5 observationer eller att de 

helt saknar observationer. Detta kan bero på att elever som blev mobbade i årskurs 6 

filtrerades bort, vilket lämnade för få observationer att dra slutsatser ifrån. Hypotesen 

förkastas eftersom den inte fick stöd av resultatet av interaktionsmodellen. 

6.1.2. Hypotes 1b  

Flickor med en låg socioekonomisk bakgrund och med en annan etnisk bakgrund än svensk 

har en större sannolikhet att ha en sämre kamratanknytning innan de utsätts för mobbning, 

än svenska pojkar med minst medelklassbakgrund.  

Tabell 5 visar resultaten för den restriktiva modellen, vilket i likhet med föregående 

hypotesprövning inte visar på några signifikanta samband mellan de oberoende variablerna 

och risken att utsättas för mobbning i årskurs 9. 

Tabell 5.  Logistisk regressionsmodell med redovisade beta-koefficienter, gällande variationen 
i utsatthet för mobbning i årskurs 9, utifrån elevers kön, socioekonomisk – och etnisk bakgrund 
samt kamratanknytning (standardfel inom parantes). 

Enskilda oberoende variabler b-koef.  P>│z│  
Flicka -0,19  0,32  
  (0,43)     
Låg socioekonomisk bakgrund (SEB) -1,18  0,13  
  (1,03)     
Annan etnisk bakgrund än svensk -17,69  0,50  
  (4328,37)     
Svag kamratanknytning -0,34  0,32  

  (0,75) 
 

    

Antal observationer 900    
-2LL 203,13    
*Sig <0,05 **Sig <0,01     
Not: Den beroende variabeln mobbad i årskurs 9 bestod av totalt 26 elever, efter att variabeln mobbad 
i årskurs 6 hade filtrerats bort. 
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De negativa beta-koefficienterna i den restriktiva modellen ovan talar för att det är färre 

flickor, elever med låg socioekonomisk bakgrund, elever med annan etnisk bakgrund än 

svensk och elever med svaga kamratanknytningar som utsätts för mobbning i årskurs 9, än 

deras respektive referenskategori. I tabell 6 redovisas resultaten av den icke-restriktiva 

modellen med fyrvägs-interaktioner. 

Tabell 6.  Interaktionsmodell. Logistisk regression med redovisade beta-koefficienter och 
oddskvoter, gällande sannolikheten att ha en svag kamratanknytning innan utsatthet för mobbning i 
årskurs 9, utifrån elevers kön, socioekonomiska- och etniska bakgrund (standardfel inom parantes). 

Interaktionstermer b-koef. P>│z│ OR 
Pojke / Hög SEB / Svensk bakgrund / Stark kamratanknytning (ref.)  ~  ~ 1,00 
     
Flicka / Hög SEB / Svensk bakgrund / Stark kamratanknytning -0,14 0,37 0,86 
 (0,46)   
Pojke / Låg SEB / Svensk bakgrund / Stark kamratanknytning 0,58 0,39 1,36 
 (1,05)   
Pojke / Hög SEB / Icke svensk bakgrund / Stark kamratanknytning -17,85 0,50 0,00 
 (6793,85)   
Pojke / Hög SEB / Svensk bakgrund / Svag kamratanknytning -0,36 0,37 0,70 
 (1,06)   
Flicka / Låg SEB / Svensk bakgrund / Stark kamratanknytning -18,04 0,50 0,00 
 (9220,90)   
Flicka / Hög SEB / Icke svensk bakgrund / Stark kamratanknytning 0,12 0,50 1,12 
 (9358,36)   
Flicka / Hög SEB / Svensk bakgrund / Svag kamratanknytning 0,14 0,46 1,15 
 (1,50)   
Pojke / Låg SEB / Icke svensk bakgrund / Stark kamratanknytning -0,31 0,50 0,74 
 (29221,46)   
Pojke / Låg SEB / Svensk bakgrund / Svag kamratanknytning -17,80 0,50 0,00 
 (20096,49)   
Pojke / Hög SEB / Icke svensk bakgrund / Svag kamratanknytning 0,36 0,50 1,44 
 (24179,50)   
Flicka / Låg SEB / Icke svensk bakgrund / Stark kamratanknytning 18,04 0,50 68385265,00
 (50949,15)   
Flicka / Låg SEB / Svensk bakgrund / Svag kamratanknytning 18,02 0,50 66717331,70
 (45873,40)   
Flicka / Hög SEB / Icke svensk bakgrund / Svag kamratanknytning -0,14 0,50 0,87 
 (29921,84)   
Pojke / Låg SEB / Icke svensk bakgrund / Svag kamratanknytning –    
    
Flicka / Låg SEB / Icke svensk bakgrund / Svag kamratanknytning –   
    
Antal observationer 900   
-2LL 205,15   
∆ -2LL -1,33   
*Sig <0,05 **Sig <0,01    
Not: Log likelihood ratio testet visar att den icke-restriktiva modellen inte bidrar till att förbättra 
prediktionerna av utsatthet för mobbning i årskurs 9. 
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Även i denna icke-restriktiva modell finns det för få observationer i interaktionstermen av 

intresse för att kunna testa hypotesen. I denna modell går det även att se att vissa 

interaktionstermers oddskvoter är extremt stora eller extremt små, vilket i likhet med stora 

standardfel innebär att det finns för få observationer för att kunna dra några slutsatser om 

effekten av interaktionstermerna på den beroende variabeln.  

Elever med få eller inga statusmarkörer tycks inte visa på några entydiga resultat vad gäller 

påverkan på risken att ha en svag kamratanknytning innan utsatthet för mobbning i årskurs 

9, enligt de varierande positiva och negativa värdena på beta-koefficienterna. Hypotesen 

förkastas eftersom den inte fick stöd av resultaten i interaktionsmodellen. 

6.1.3. Hypotes 2a  

Pojkar med en låg socioekonomisk bakgrund och med en annan etnisk bakgrund än svensk 

har en större risk att utsättas för direkt mobbning, än flickor med motsvarande bakgrund.  

Tabell 7.  Logistisk regressionsmodell med redovisade beta-koefficienter, gällande variationen 
i utsatthet direkt mobbning, utifrån elevers kön, socioekonomisk – och etnisk bakgrund (standardfel 
inom parantes). 

Enskilda oberoende variabler b-koef  P>│z│  

Pojke -0,79  0,26  

 (1,23)    
Låg socioekonomisk bakgrund (SEB) 1,99  0,16  
 (1,23)    
Annan etnisk bakgrund än svensk -15,18  0,50  
 (3536,07)    
      
Antal observationer 1203    
*Sig <0,05 **Sig <0,01     

 

I tabell 7 ovan visas resultaten från den restriktiva modellen. Ett uppenbart problem med att 

använda direkt mobbning som beroende variabel är att den endast innehåller tre 

observationer. Detta gick att utläsa från tabell 1 i avsnitt 5.2.2. Den icke-signifikanta 

negativa beta- koefficienten för pojke visar att färre pojkar än flickor utsättas för direkt 

mobbning. Fler elever med låg socioekonomisk bakgrund utsättas för direkt mobbning, än 

elever med minst medelklassbakgrund. Sambandet är dock inte heller signifikant. 

Variabeln annan etnisk bakgrund än svensk uppvisar ett stort standardfel. En korstabell 

med samtliga variabler visade att det inte finns några elever med annan etnisk bakgrund än 

svensk som utsätts för direkt mobbning. Eftersom det inte finns några elever med icke-
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svensk bakgrund kommer denna variabel att utelämnas i analysen av interaktionstermer. I 

tabell 8 nedan visas resultaten från en denna interaktionsmodell. 

Tabell 8.  Interaktionsmodell. Logistisk regression med redovisade beta-koefficienter och 
oddskvoter, gällande risken att utsättas för direkt mobbning utifrån olika variationer av elevers kön 
och socioekonomiska bakgrund (standardfel inom parantes). 

Interaktionstermer b-koef. P>│z│ OR 
Flicka / Låg SEB (ref.) ~ ~ 1,00 
    
Pojke / Hög SEB  -33,24 0,50 0,00 
 (5068,83)   
Flicka / Hög SEB  15,65 0,50 0,00 
 (6996,72)   
Pojke / Låg SEB 17,59 0,50 0,00 

  (6996,72) 
     

Antal observationer 1203     
*Sig <0,05 **Sig <0,01    
Not: Ett log likelihood ratio test kunde inte utföras eftersom modellerna inte är nästade (läs t.ex. 
Edling & Hedström, 2003) 

Resultatet av interaktionsmodellen med trevägs-interaktioner ovan visar att inga 

interaktionstermer är signifikanta. Inte oväntat är interaktionstermernas standardfel stora 

och oddskvoterna är extremt stora eller extremt små. Interaktionsmodellen ovan visar att 

pojkar med minst medelklassbakgrund har en mindre men icke-signifikant risk att utsättas 

för direkt mobbning, än flickor med motsvarande bakgrund. Dock visar 

interaktionsmodellen ovan att interaktionstermen för pojkar med en låg socioekonomisk 

bakgrund har en positiv beta-koefficient, vilket innebär att sambandet följer hypotesens 

riktning. Hypotesen förkastas dock eftersom sambandet inte var signifikant och framförallt 

för att etnisk bakgrund hade uteslutits ur analysen. 

 

 

 

 



6.1.4. Hypotes 2b  

Flickor med en låg socioekonomisk bakgrund och med en annan etnisk bakgrund än svensk 

har en större risk att utsättas för indirekt mobbning, än pojkar med motsvarande bakgrund.  

Tabell 9.  Logistisk regressionsmodell med redovisade beta-koefficienter, gällande variationen 
i utsatthet indirekt mobbning utifrån elevers kön, socioekonomisk – och etnisk bakgrund 
(standardfel inom parantes). 

 

Enskilda oberoende variabler b-koef  P>│z│  

Flicka 0,12  0,44  

 (0,38)    
Låg socioekonomisk bakgrund (SEB) 0,87  0,02*  
 (0,45)    
Annan etnisk bakgrund än svensk 0,08  0,45  
 (0,62)    
      
Antal observationer 1034    
-2LL 240.81    
*Sig <0,05 **Sig <0,01     

I tabell 9 ovan redovisas resultaten av den restriktiva modellen. Ett resultat som genererats 

av modellen visar att elever med låg socioekonomisk bakgrund har en signifikant större risk 

att utsättas för indirekt mobbning, än elever med minst medel/hög socioekonomisk 

bakgrund. Detta samband är signifikant på femprocentsnivån. Den positiva, men icke-

signifikanta beta-koefficienten för variabeln flicka visar att fler flickor än pojkar utsätts för 

indirekt mobbning. Den icke-signifikanta beta-koefficienten för variabeln elever med 

annan etnisk bakgrund än svensk visar att fler elever med en sådan bakgrund utsätts för 

indirekt mobbning, än elever med svensk bakgrund. I tabell 10 redovisas resultaten av den 

icke-restriktiva modellen med trevägs-interaktioner. 
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Tabell 10.  Interaktionsmodell. Logistisk regression med redovisade beta-koefficienter och 
oddskvoter, gällande risken att utsättas för indirekt mobbning, utifrån olika variationer av elevers 
kön, socioekonomiska- och etniska bakgrund (standardfel inom parantes). 

Interaktionstermer b-koef. P>│z│ OR 
Pojke / Låg SEB / Icke svensk bakgrund (ref.) ~ ~ 1,00 
    
Pojke / Hög SEB / Icke svensk bakgrund 17,27 0,5 3,17E+07 
 (28420,60)   
Pojke / Låg SEB / Svensk bakgrund 19,01 0,5 1,79E+08 
 (28420,60)   
Flicka / Hög SEB / Svensk bakgrund -0,53 0,5 0,59 
 (40192,99)    
Flicka / Låg SEB / Svensk bakgrund -0,25 0,5 0,78 
 (40192,99)   
Flicka / Hög SEB / Icke svensk bakgrund 0,80 0,5 2,22 
 (40192,99)   
Pojke / Hög  SEB / Svensk bakgrund -18,80 0,5 0,00 
 (28420,59)   
Flicka / Låg SEB / Icke svensk bakgrund 0,00 0,5 1,00 
 (40192,99)   
    
Antal observationer 1034   
-2LL 239.48   
∆ -2LL -1,33   
*Sig <0,05 **Sig <0,01    
Not: Log likelihood ratio testet visar att den icke-restriktiva modellen inte bidrar till att förbättra 
prediktionerna av indirekt mobbning. 

Resultaten av den icke-restriktiva modellen ovan uppvisar inga signifikanta samband. Dock 

går det att utifrån den negativa beta-koefficienterna se att svenska flickor och pojkar med 

minst medelklassbakgrund har en mindre risk att utsättas för indirekt mobbning, än pojkar 

med låg socioekonomisk bakgrund och annan etnisk bakgrund än svensk. Dessutom visar 

modellen att flickor med minst medelklassbakgrund, men med annan etnisk bakgrund än 

svensk har en mindre risk att utsättas för indirekt mobbning, än pojkar med låg 

socioekonomisk bakgrund och med en annan etnisk bakgrund än svensk. Pojkar med 

motsvarande bakgrund som flickorna ovan har dock en större risk för detta i relation till 

referensinteraktionen, än flickorna. 

Flickor med en låg socioekonomisk bakgrund och men en annan etnisk bakgrund än svensk 

har en oddskvot på 1,00, vilket innebär att deras utsatthet för indirekt mobbning inte skiljer 

sig från pojkar med motsvarande bakgrund. Hypotesen förkastas eftersom den inte fick stöd 

av resultaten i interaktionsmodellen. 
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7. Diskussion med förslag till fortsatt 
forskning 
Syftet med denna uppsats är att studera om elever utsätts för mobbning, som en konsekvens 

av att de avviker från de normativa kategoriska tillhörigheterna som definieras av den 

kulturellt idealiserade formen av maskulinitet respektive femininitet inom skolkontexten. 

Utifrån detta syfte och litteraturgenomgången valdes det att mer specifikt studera om 

sådana avvikelser ökade elevers sannolikhet att ha ett lågt självförtroende och/eller en svag 

kamratanknytning, som i sin tur skulle kunna ökade deras risk för att utsättas för mobbning. 

Utifrån ett genusteoretiskt perspektiv där mobbning förstås som konsekvens av 

asymmetriska maktrelationer utifrån kön, klass och etnisk bakgrund skapades totalt fyra 

hypoteser. De två första utgår ifrån att det är flickor som inte besitter statusmarkörerna 

minst medelklassbakgrund och svensk bakgrund som har störst sannolikhet för att ha ett 

lägre självförtroende och/eller en sämre kamratanknytning, än pojkar som besitter dessa 

statusmarkörer. Hypoteserna uttrycker vidare att ett lägre självförtroende samt en sämre 

kamratanknytning även ska bidra till att dessa flickor oftare utsätts för mobbning, än pojkar 

som besitter samtliga statusmarkörer.  

Utifrån resultatet av dessa två hypoteser skulle det vara möjligt att uttala sig om en stark 

kamratanknytning och/eller ett högt självförtroende fungerar som vaccin mot mobbning. 

Detta är något som tidigare kvantitativa tvärsnittsstudier om mobbning inte har kunnat 

besvara, utan de har enbart utifrån sina resultat kunnat gissa sig till ”rimliga” svar (t.ex. 

Olweus, 2007; Björk, 1999; Salmivalli et al, 1999). Dan Olweus (2007) antog helt utan 

stöd att eleverna redan hade ett lågt självförtroende innan de utsattes för mobbning, vilket 

väckte kritik. Till skillnad från andra studier som har använt tvärsnittsdata, används det i 

denna uppsats paneldata. Detta gör det möjligt att i denna uppsats att bland annat testa 

hypotesen om att ett lågt självförtroende, bland elever utan några statusmarkörer, ökar 

deras sannolikhet för att utsättas för mobbning. Det går som sagt inte att skönja 

tidsordningen för detta genom analyser av tvärsnittsdata. 

Resultatet av den första hypotesen (se tabell 4) visade att det inte fanns några elever som 

hade ett lågt självförtroende och samtidigt inte besatt några statusmarkörer, det vill säga 

flickor med låg socioekonomisk bakgrund samt med utländskbakgrund. Detta kan betyda 

att elevers få eller inga statusmarkörer inte har någon betydelse för om de har ett högt eller 

ett lågt självförtroende, och påverkar därmed inte heller deras risk att utsättas för 
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mobbning. Resultatet av denna interaktionsmodell visade heller inga signifikanta samband 

mellan elever som besatt en eller fler statusmarkörer samt hade ett lågt eller för den delen 

ett högt självförtroende och deras ökade risk att utsättas för mobbning i relation till 

referenskategorin. Referenskategorin i denna interaktionsmodell var elever som antogs ha 

minst risk för att utsättas för mobbning, nämligen pojkar med minst medelklassbakgrund, 

svensk bakgrund och med ett högt självförtroende.  

Forskare menar att elever med en stark kamratanknytning, i likhet med elever med ett högt 

självförtroende, minskar deras sannolikhet för att utsättas för mobbning (t.ex. Eriksson et 

al, 2002; Salmivalli et al, 1999; Svensson, 1998). Resultatet av den andra 

hypotesprövningen (se tabell 6) visade att det inte fanns några elever som hade svaga 

kamratanknytningar och samtidigt inte besatt några statusmarkörer, det vill säga flickor 

med låg socioekonomisk bakgrund samt med en utländskbakgrund. Resultaten av denna 

interaktionsmodell kunde inte heller visa på att elever med en eller två statusmarkörer och 

med en svag eller en stark kamratanknytning ökade deras sannolikhet för att utsättas för 

mobbning. Resultaten av de två första hypotesprövningarna gav dessutom inget stöd för att 

elever som besatt samtliga statusmarkörer hade en mindre sannolikhet för att ha ett lågt 

självförtroende och en svag kamratanknytning innan de utsätts för mobbning. 

Kort sagt betyder det att det inte gick att bekräfta tidigare teorier om att ett högt 

självförtroende och en stark kamratanknytning fungerar som ett vaccin mot mobbning. 

Dessutom påverkades inte självförtroende eller kamratanknytning av vilka statusmarkörer 

eleverna besatt.  

I likhet med de två första hypoteserna bygger de två andra hypoteserna på ett 

genusteoretiskt perspektiv. Frågeställningen som hypoteserna bygger på är formulerad som 

så att det förutsätts att typen av mobbning skiljer sig mellan flickor och pojkar. Utifrån 

litteratur om mobbning fanns det stöd för att flickor oftare utsätts för indirekt mobbning än 

direkt mobbning, samt att pojkar oftare än flickor utsätts för direkt mobbning. Den 

genusteoretiska aspekten av hypoteserna är att avvikelser från statusmarkörer även i dessa 

fall antas ha en betydelse för flickors och pojkars risk för att utsättas för respektive form av 

mobbning.  

Resultaten i den restriktiva modellen (se tabell 7), visade att utsatthet för direkt mobbning 

inte påverkas av könstillhörighet, socioekonomisk bakgrund eller etnisk bakgrund. 

Interaktionsmodellen (se tabell 8) visar kort sagt att det inte finns några statistiskt 
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signifikanta skillnader mellan pojkar och flickor som har låg eller medel/hög 

socioekonomisk bakgrund, vad gäller deras risk att utsättas för direkt mobbning. Detta 

resultat går emot vad Olweus (2007) säger, att direkt mobbning är den vanligaste formen av 

mobbning bland pojkar.  

Det går dock inte att gå in på några djupare analyser av resultatet, eftersom det endast var 

tre elever av hela urvalet som utsattes för denna typ av mobbning. I likhet med Erling och 

Hwang (2004) går det dock att konstatera att utsatthet för direkt mobbning är mindre 

vanligt till antal än utsatthet för indirekt mobbning bland elever i årskurs 6. 

I den sista hypotesprövningen, med den beroende variabeln indirekt mobbning, studerades i 

likhet med övriga hypotesprövningar först en regression med enbart de enskilda 

variablerna. Resultatet av denna restriktiva modell (se tabell 9) visade att elever med en låg 

socioekonomisk bakgrund hade en signifikant större risk att utsättas för indirekt mobbning, 

än elever med minst medelklassbakgrund. Detta resultat bekräftar resultatet från 

Skolverkets (2002) studie om skolmobbning, som visade att elever med en låg 

socioekonomisk bakgrund oftare utsätts för indirekt mobbning än elever med en medel/hög 

socioekonomisk bakgrund. Detta samband försvann dock i interaktionsmodellen, vilket 

innebär att elevers socioekonomiska bakgrund, i relation till deras könstillhörighet och 

etniska bakgrund, inte har någon betydelse för deras risk att utsätts för indirekt mobbning. 

Olweus (2007) fann i sin studie att ungefär en lika stor andel flickor som pojkar utsätts för 

indirekt mobbning. Utifrån de icke-signifikanta resultaten från hypotesprövning går det att 

bekräfta Olweus resultat (se tabell 10). Oddskvoten för flickor med låg socioekonomisk 

bakgrund och med en annan etnisk bakgrund än svensk var 1,00. Detta innebär att det inte 

finns någon signifikant skillnad i risken att utsättas för indirekt mobbning mellan flickor 

och pojkar med låg socioekonomisk bakgrund och med en annan etnisk bakgrund än 

svensk.  

Med hänsyn till de studerade statusmarkörerna, socioekonomisk bakgrund och etnisk 

bakgrund, visade även resultaten i interaktionsmodellen att flickor och pojkar som besatt 

statusmarkörerna svensk och minst medelklassbakgrund hade en mindre, dock icke-

signifikant risk att utsättas för indirekt mobbning än pojkar som inte besatt dessa 

statusmarkörer.  

Resultaten av samtliga hypoteser får mig att fundera på om psykologiska och individuella 

egenskaper inte har någon direkt betydelse för en person i högstadiets risk att utsättas för 
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mobbning. Med andra ord betyder detta i sådana fall att i stort sett att vem som helst i 

högstadiet kan falla offer för mobbning. I denna uppsats har ambitionen varit att försöka 

bevisa motsatsen till detta antagande, något som många forskare har försökt att göra långt 

före mig. Resultaten från hypotesprövningarna i denna uppsats har bekräftat att elever med 

få eller inga statusmarkörer och med ett lågt självförtroende eller en svag 

kamratanknytning inte ökar deras sannolikhet att utsättas för mobbning. Dessutom visar 

resultaten från de två sista hypotesprövningarna att elevers kön, socioekonomisk bakgrund 

samt etnisk bakgrund inte påverkar risken för att utsättas för direkt och indirekt mobbning. 

Detta resultat går emot tidigare studiers resultat som visat på att dessa former av mobbning 

är genusspecifika. Omvänt kan vi utifrån resultaten säga att indirekt och direkt mobbning är 

könsneutrala vad gäller elever som utsätts för dessa former av mobbning, samt att ett högt 

självförtroende och en stark kamratanknytning inte fungerar som ett vaccin mot mobbning. 

Resultatet väcker därmed en viss oro eftersom det inte finns några specifika grupper av 

elever som ligger i riskzonen för mobbning i skolan, där specifika förebyggande insatser 

skulle kunna sättas in. Inte heller tror jag på att lagen som trädde i kraft den 1 april 2006, 

om förbudet mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, kan 

minska antalet elever som utsätts för mobbning i våra svenska skolor (”Lag om…”, 2006). 

Med denna lag är syftet att främja barns och elevers lika rättigheter och motverka 

diskriminering och annan kränkande behandling (mobbning, min anmärkning) på grund av 

kön, etnisk tillhörighet, religion, sexuell läggning och funktionshinder (ibid.). Om orsaken 

till att elever mobbas inte kan förklaras av ovanstående variabler, blir lagen kraftlös.  

Frågan förblir därför; varför utsätts vissa elever för mobbning, det vill säga vad är det som 

gör dem mer sårbara för detta än andra elever? Denna fråga gick tyvärr inte besvara i denna 

uppsats. Ett förslag till fortsatt forskning inom detta fält är att ta ett steg tillbaka och 

undersöka om barnens familjer kan påverka deras roll i skolan, och därmed deras risk för 

att trakasseras eller mobbas. Det vill säga om till exempel patriarkala eller jämställda 

familjer påverkar barnens risk för att trakasseras eller utsättas för mobbning i skolan.  
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Bilaga 

Frågor i enkäten från höstterminen 2004 (Årskurs 7). 
 
Självförtroende  
Fråga 89 “Hur mycket skulle du vilja ändra på dig själv?”,  
Fråga 91 “Hur ofta tycker du att du inte duger till?”,  
Fråga 93 “Är du nöjd med ditt utseende?”,  
Fråga 97 “Händer det att du skäms över dig själv?”.  
Dessa fyra frågor hade lika många svarsalternativ, från (1) Väldigt mycket/ofta, (2) Ganska 
mycket/ofta, (3) Ibland/en del, (4) Någon enstaka gång/ganska lite och (5) Sällan/inte alls.  
Fråga 99d “Tyckt att jag är lika bra som alla andra” och  
Fråga 99s “Trott att andra inte tycker om mig”.  
Dessa två påståenden hade fyra svarsalternativ, från (1) Inte alls, (2) Enstaka gånger, (3) 
Då och då och (4) Ofta.  
 
Det interna bortfallet för frågan 89 uppgick till 278 elever (20 procent) och medelvärdet 
som bortfallet substituerades med var 3,55. För frågan 91 uppgick det till 272 elever (19,4 
procent) och medelvärdet som bortfallet substituerades med var 1,85. För frågan 93 
uppgick det till 282 elever (20,2 procent) och medelvärdet som bortfallet substituerades 
med var 2,09. För frågan 97 uppgick det till 277 elever (20 procent) och medelvärdet som 
bortfallet substituerades med var 4,05. För frågan 99d uppgick det till 296 elever (21,2 
procent) och medelvärdet som bortfallet substituerades med var 3,22. För frågan 99s 
uppgick bortfallet till 297 elever (21,3 procent) och medelvärdet som bortfallet 
substituerades med var 1,47. Varje indikator klassindelades var och en för sig.  
 
Kamratanknytning 
Fråga 83. “Jag har en nära vän”, “De andra i klassen vill arbeta tillsammans med mig”, 
“Andra ungdomar bjuder hem mig till sig”, “Andra ungdomar bjuder med mig på fester 
eller vill att jag ska vara med på saker de gör”, “Jag är nära vän med andra i klassen”, 
“Jag är tillsammans med vänner på helgerna” och “Jag bjuder hem mina vänner till mitt 
hem”.  
Svarsalternativen för dessa påståenden var (1) Stämmer inte, (2) Stämmer lite, (3) Stämmer 
ganska bra och (4) Stämmer mycket bra. 
 
Socioekonomisk bakgrund 
Föräldrarnas kulturella kapital mättes genom fråga 6, där eleverna fick ange deras 
respektive förälders högsta utbildning. Svarsalternativen var följande (1) Folkhögskola, 
grundskola (2) Gymnasium, yrkesskola, (3) Högskola/Universitet 1-3 år (4) 
Högskola/universitet mer än 3 år (5) Annat och (6) vet ej.  
Svarsalternativen (5) och (6) var kodade som bortfall.  
Familjens ekonomsiska kapital mättes av fråga 7 “Hur upplever du den ekonomiska 
standarden i din familj jämfört med andra familjer?”, (1) Mycket sämre, (2) Lite sämre, (3) 
Ungefär lika bra, (4) Lite bättre.  
 
Det interna bortfallet för frågan 6, om moderns högsta utbildning, uppgick till 1685 elever 
(80,5 procent) och medelvärdet som bortfallet substituerades med var 2,54. För faderns 
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högsta utbildning uppgick bortfallet till 1704 elever (81,4 procent), som substituerades med 
medelvärdet 2,55. För fråga 7 uppgick bortfallet till 692 elever (33 procent), som 
substituerades med medelvärdet 3.32. Varje indikator klassindelades var och en för sig.  
 
Etnisk bakgrund 
Fråga 2 “Hur länge har du bott i Sverige” hade två svarsalternativ, (1) Hela mitt liv och (2) 
Annat (ange antal år du bott i Sverige).  
Fråga 3 “Vart är dina föräldrar födda?” hade tre svarsalternativ för respektive modern och 
fadern (1) Sverige, (2) Norden (exkl. Sverige) och (3) I ett land utanför norden.  
Fråga 3 gjordes om till en dummyvariabel där svarsalternativ (1) indikerade Svensk 
bakgrund och (2) och (3) annan etnisk bakgrund än svensk. 
 
Indirekt mobbning 
Fråga 45 “Har du känt dig mobbad/trakasserad i vårterminen i årskurs 6?” (markera med 
ett eller flera kryss). De valda indikatorerna är “Andra har spritt lögner eller falska rykten 
om mig för att få andra att tycka illa om mig”, “Jag har blivit utfrusen av andra elever” 
och “Jag har blivit hånad, förlöjligad, kallad öknamn eller blivit retad på ett sårande 
sätt”. 
 
Direkt mobbning 
Indikatorerna för direkt mobbning i fråga 45 är följande, “Jag har blivit slagen, sparkad, 
knuffad eller stängd inne”, “Jag har blivit fråntagen pengar eller andra saker eller fått 
saker förstörda” och “Jag har blivit hotad eller tvingad att göra saker som jag inte ville 
göra”. 
 
Mobbad år 6 och Mobbad år 9 (Enkät från HT i årskurs 7 och enkät från VT årskurs 9) 
Fråga 46 “Hur ofta har du blivit mobbad/trakasserad i skolan vårterminen i årskurs 6?” 
Fråga 33 “Hur ofta har du blivit mobbad/trakasserad i skolan det här läsåret?“ (årskurs 9) 
har följande svarsalternativ, (1) Jag har inte blivit mobbad, (2) Det har hänt någon enstaka 
gång, (3) 2 till 3 gånger i månaden, (4) Ungefär en gång i veckan och (5) Flera gånger i 
veckan. 
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