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Abstrakt 
Mobbning och psyksik hälsa är ett samband som vi nu förtiden känner till. Mobbning 

kan se ut på olika sätt och kan ta skada på den psykiska hälsan som går ut över 

skolarbete och sociala realtioner. Syftet med denna studie är att jämföra sambandet 

mellan kön, mobbningsgrupper och psyksomatiska symtom. Med hjälp av instrumentet 

Olweus Bully/Victim Questionnaire kunde mobbningsgrupperna urskiljas. Urvalet 

bestod av 128 gymnasieelever (16-19år gamla) och alla deltagare fick svara på en 

internetbaserad enkät. Resultatet kunde inte visa någon signifikant skillnad mellan 

mobbningsgrupperna varken med psykosomatiska symtom eller könens delaktighet. 

Brister i metod och kontroll kan ha påverkat resultatet som diskuteras i en 

metodologiskdiskussion. Däremot hittades en skilland av psykosomatiska symtom 

mellan könen.   

 

Nyckelord 
Nätmobbning; Traditionell mobbning; Psykosomatiska symtom; Könsskillnader. 

 

 

 

English title; Traditional bullying and Cyber-bullying among Swedish adolescence, 

Gender differences and psychosomatic symptoms.  
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1 Introduktion 

Nästan tio procent av svenska elever blir utsatta för trakasserier ungefär varannan 

månad och fyra procent av svenska elever blir utsatta för mobbning (Modin, Brolin-

Låftman & Östberg, 2015). Mobbning kan leda till mentala hälsoproblem som gör att 

elever undviker skolan har svårt att koncentrera sig och mår allmänt dåligt (Rigby, 

2007). Nätmobbning är ett relativt nytt fenomen och därmed ett forskningsområde som 

behöver upplysas och undersökas mer av då den teknologiska världen utvecklar sig 

ständigt vilket även gäller nätmobbningen. Mobbning är inte så som det var en gång i 

tiden då det bara skedde under skoltid utan nu följer med eleverna hem genom mobilen 

och datorn (Slonje & Smith, 2008). Syftet med studien är att undersöka hur 

psykosomatiska symtom skiljer sig mellan personer som utsätts för eller utsätter andra 

för traditionell- och nätmobbning. 

 

Definitioner 

Offer; Syftar till individ/individer som är utsatta för mobbning. 

Mobbare; Är en eller flera individer som mobbar andra personer. 

Offermobbare; Detta begrepp är direkt översatt från engelskan och syftar till de 

individer som blir mobbade och samtidigt mobbar andra personer.  

Mobbningsgrupper; Är ett begrepp som syftar till offer, mobbare och offermobbare 

samtidigt. En förkortning när föfattaren hänvisar till alla som är inblandade i mobbning 

på ett eller annat sätt.  

 

1.1 Psykosomatiska symtom 

Psykosomatiska symtom är en reaktion på mental ohälsa i form av; huvudvärk, 

magvärk, dålig aptit, sömnbrist, koncentrationssvårigheter och andra fysiska problem i 

kroppen. Den mentala hälsan har en stor betydelse i hur vi hanterar vardagliga problem 

och hur vi hanterar de utmaningar som finns i det sociala livet (Beckman, 2013). Alfvén 

(1997) beskriver psykosomatiska problem som en relation mellan kropp och sinne där 

den fysiska smärtan har sin grund i det psykiska och emotionella tillståndet. 

   

Stress och ångest har en relation till psykosomatiska problem för när stress börjar bli 

negativ, långvarig och eventuellt gränsen till kronisk så börjar de psykosomatiska 

symtomen framträda. Självkänslan hos dessa personer påverkas och blir ett problem då 
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individen inte kan möta de tuffa utmaningarna på ett hälsosamtsätt. Konsekvenserna av 

detta kan vara början på en negativ trend som till slut påverkar skolarbete och sociala 

relationer. På grund av den stress, ångest och psykosomatiska symtom som utvecklar 

sig inom individen kan det leda till frånvaro från skolan för att slippa möta de jobbiga 

förhållandena i skolan (Alfvén, Östberg & Hjern, 2008; Alfvén, 2003; Rigby, 2007).  

 

1.2 Kön och psykosomatiska problem 

Det finns skillnader i förekomst av psykosomatiska symtom och flera undersökningar 

visar att tjejer har mer för psykosomatiska symtom än vad killar har. Kroenke och 

Spitzer (1998) har visat att tjejer hade högre värden på 12 av 13 undersökta symtom 

jämfört med killarna, var av 10 av 13 symtom visade signifikanta resultat. Deras slutsats 

på undersökningen resulterade i form av att tjejer rapporterades ha ett ögre samband 

med psykosomatiska symtom än killar. Liknande resultat fann Piko (2007) som också 

visade att tjejer har i genomsnitt högre värden av psykosomatiska- samt depressiva 

symtom jämfört med killar. Kelly, Molcho, Doyle och Gabhainn (2010) gjorde en 

undersökning som verfierade tidigare forskning om könsskillnaderna i förhållande till 

psykosomatiska symtom. Det visade sig även att ju äldre en individ var ju mer 

psyksomatiska symtom hade de, vilket gällde både för tjejer och killar dock hade 

tjejerna i genosmsnitt mer symtom än männen.  

Utöver detta gjordes en studie i Norge där deltagarna var mellan åldrarna 13-17. Studien 

undersökte skolrelaterad stress i förhållande till kön och psykosomatiska symtom. 

Resultatet i studien visade, som tidigare forskning, att tjejerna i större utsträckning hade 

psykosomatiska symtom än killarna. Dessutom kom de fram till att hur väl ungdomarna 

anpassar sig till de krav och sociala förhållanden på skolan kan vara en större 

bidragande faktor till den psykosomatiska hälsan (Murberg & Bru, 2004).  

 

1.3 Traditionell Mobbning & kön 

Mobbning går att definiera utifrån tre aspekter som ska finnas med för att det ska 

kvalificeras som mobbning; repetition, avsikt och fysiskt övertag. Flera företeelser av 

trakasserier under en period måste ske för att det ska utgöra en del av mobbningen. 

Avsikten bakom handlingen ska vara att skada en person psykiskt eller fysiskt, 

samtidigt ett fysiskt övertag finns hos ena parten. Den utsatte är antingen fysiskt svagare 
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och mindre, eller så är det flera personer som trakasserar en individ och således är 

överlägsna (Rigby, 2007; Olweus & Solberg, 2003; Beckman, 2013). 

  

Definitionen av traditionell mobbning hänvisar till handlingar som sker under skoltid 

eller på vägen till och från skolan. Dessa handlingar kan antingen vara direkta eller 

indirekta. Direkt mobbning beskrivs som kränkande och otrevliga handlingar mot någon 

som är underlägsen. Handlingarna kan vara verbala i form av öknamn, skällsord eller 

andra nedvärderande ord men kan också vara fysiska handlingar i form av slag eller 

knuffande. När en person blir utesluten och utfryst från resten av gruppen beskrivs det 

som indirekt mobbning, som är ett mer psykologiskt tillvägagångssätt än direkt 

mobbning. Indirekt mobbning handlar också om att gå bakom ryggen och skapa rykten 

som leder till utfrysning, offret blir inte en del av gruppen. Enstaka fall av trakasserier 

anses inte som mobbing utan det behöver pågå under en viss period med regelbundna 

företeelser (Hwang & Nilsson, 2011; Rigby, 2007; Ungdomsmottagningen, 2015; 

Modin et al, 2015). Archer (2004) har gjort en meta-analys angående aggression, 

studien undersökte både direkt och indirekt aggression. Resultatet visade att pojkar är 

mer aggressiva och använder fysiska metoder från cirka 13års ålder tills de är mellan 

20-30år gamla. Flickor däremot använde sig mer utav indirekt aggression mot andra 

individer. Card, Stycky, Sawalani och Little (2008) har också gjort en liknande meta-

analys angående direkt och indirekt aggression som sätter det i förhållande till kön. 

Resultat visade att pojkar är mer benägna att använda direkt mobbning än flickor. 

Tvärtom gällde för indirekt mobbning där det var fler flickor som använde sig av 

indirekt mobbning än pojkar. 

 

Hur fördelningen av vilket kön som har den största sannolikheten att vara utsatt eller 

delaktig i traditionell mobbning finns studier som visar liknande resultat där killar är 

mer inblandade i traditionell mobbning än vad tjejer är. Beckman et al (2013) kom fram 

till att det inte fanns några könsskillnader när det gällde att vara offer för traditionell 

mobbning däremot var det mer troligt för killarna att vara mobbare eller offermobbare. 

Seals och Young (2003) hade också signifikanta resultat som visade att killar var mer 

delaktiga i att mobba än tjejerna. Detta var något som även Topcu och Erdur-Baker 

(2012) kan stärka i sin undersökning som påvisade att killarna var de personer som var 

mer delakitga som mobbare än tjejer. Likartat resultat fick Robson och Witenberg 
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(2013) i deras studie som visar att killar är mer troliga att engagera sig i traditionell 

mobbning.  

Något som dessa studier inte kunde påvisa med signifikanta resultat var vilket kön som 

stod i troligast riskzon för att vara utsatt av traditionell mobbning. Bauman, Toomey 

och Walker (2013) påvisade med signifikanta resultat att pojkar var mer troliga att vara 

mobbare än tjejerna. Dock kunde de inte bevisa vilket av könen som mest troligen 

skulle utsättas som offer.   

  

1.4 Nätmobbning & kön  

Mobbning genom socialamedier är något som har vuxit det senaste decenniet i Sverige 

tillsammans med många andra delar i världen. Nätmobbning har ungefär samma grund 

som traditionell mobbning bortsett från det fysiska våldet (Slonje & Smith, 2008,).  

Smith, Mahdavi, Carvalho, Fisher, Russell och Tippet (2008) beskriver nätmobbning 

som en aggressiv och avsiktlig handling genom elektroniska apparater (mobiler, datorer, 

sociala medier och andra snabbmeddelande tjänster) upprepade gånger mot en person. 

Nätmobbning definieras liknande som traditionell mobbning där avsikten med de 

handlingar som görs är menade att skada någon psykiskt. UMO (2015) menar att 

nätmobbning även gäller kränkande och förnedrade bilder som läggs upp på en annan 

person i avsikt att såra och förnedra den personen. Nätmobbningen sammanfattas med 

avsikt och repetition. Till skillnad från traditionell mobbning är att nätmobbningen kan 

följa med eleverna hem. Förr pågick mobbningen bara under skoltid och individen slapp 

bli utsatt för mobbningen i hemmet. Smith et al (2008) vars studie undersökte 

nätmobbningen bland ungdomar i skolan och dess påverkan. Dem menade att 

nätmobbningen sker mer utanför skolan än under skoltid, vilket gör att eleverna och 

ungdomarna aldrig kan komma ifrån trakasserierna och mobbningen. Dessutom är det 

lättare att fler personer deltar i mobbningen då vem som helst kan komma åt 

information/ bilder/ videos och kommentera något elakt. I den studien fick de 

signifikanta resultat som mena att tjejer var mer troliga till att bli nätmobbade än killar. 

 

Resultat från studier som har undersökt nätmobbning och kön har sett lite olikt ut och 

mer varierande jämfört med undersökningar om traditionell mobbning, gällande de 

resultat och fynd som gjorts. Li (2006) studerade nätmobbning bland ungdomar där det 

inte fanns någon signifikant skillnad mellan könen när det gällde att vara utsatt för 
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nätmobbning. Däremot var det högre sannolikhet att killar var nätmobbare än vad tjejer 

var. Liknande resultat fick även Lapidot-Lefler & Dolev-Cohen (2014) som upphittade 

att killar var mer benägna för att vara nätmobbare och ingen signifikant skillnad mellan 

könen av att vara nätoffer. Lonje och Smith (2008) å andra sidan fann inga signifikanta 

resultat gällande könsskillnader i delaktighet och utsatthet av nätmobbning. Ändå var 

det en liten trend av att killar var mer nätmobbare än tjejer dock var det inget signifikant 

resultat som kunde stärka trenden. 

Beckman et al (2013) kom fram med resultat som påvisade att tjejer hade lika stor 

sannolikhet som killar att vara nätmobbare, dock var tjejer mer probabla till att vara 

både nätoffer och nätoffer-mobbare.       

 

1.5 Mobbning & Psykosomatiska syomtom  

Den psykiska hälsan kan påverkas väldigt mycket av att bli mobbad som kan orsaka 

psykiska problem som påverkar både hälsan och studierna på ett negativt sätt. Studier 

visar även att person som mobbar andra har högre grad av psykosomatiska problem 

jämfört med de som är icke-utsatta (Rigby, 2007; Beckman, 2013; Beckman et al, 

2012). En studie som gjordes i Finland visade att de personer som både mobba och blev 

mobbade hade i högre grad mer psykosomatiska symtom än de som endast var mobbare 

eller mobbade. De psykosomatiska symtomen var dock lika förekommane bland de som 

enskilt mobbade eller blev mobbad av andra. I studien argumenterar de för att mobbning 

borde anses som en indikator på psykisk ohälsa som kan utvecklas. För de tjejer som 

var delaktiga i mobbning på ett eller annat sätt förknippades med ätstörningar (Kaltiala-

Heino, Rimpelä, Rantanen & Rimpelä, 2000). Personer som är utsatta för eller delaktiga 

i mobbning har oftast en dålig självkänsla och ett ohälsosamt välmående inom sig. På så 

sätt kan ätstörningar vara ett utfall i försök till att bli accepterad eller få uppmärksamhet 

på ett eller annat sätt som kan leda till hjälp (Rigby, 2007).   

 

Beckman et al (2012) har gjort en undersökning då de jämförde psykosomatiska 

symtom mellan traditionell- och nätmobbning och hur symtomen skilljer sig mellan 

mobbningsgrupperna inom traditionell- respektive nätmobbning. Överlag visade 

resultatet att psykosomatiska symtom var signifikant associerade med alla 

mobbningsgrupper i både traditionell- och nätmobbning. Däremot var det ingen 
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signifikant skillnad mellan traditionell mobbning och nätmobbning med hänsyn till 

psykosomatiska symtom, varken för mobbare eller offer. 

Fler intressanta resultat som kom fram i samma studie var att traditionella offer och 

offermobbare rapporterades ha mer psykosomatiska symtom än traditionella mobbare 

samtidigt som det inte fanns någon signifiakt skillnad mellan offer och offermobbare. 

När det kommer till nätmobbningen och de psykosomatiska symtomen så fanns det 

ingen skillnad mellan offer och mobbare men både grupperna hade lägre nivåer av 

psykosomariska symtom än de som var offermobbare (Beckman et al, 2012).  

 

Modin et al (2015) har även gjort en undersökning som söker samband och skillnader 

mellan mobbningsgrupper och psykosomatiska symtom. Det resultat som redovisades i 

den studien var att de personer som var offermobbare hade mest psykosomatiska 

symtom jämfört med de andra grupperna. Även de personer som blev mobbade hade 

skattat högt för psykosomatiska symtom, de ansågs ha dålig psykisk hälsa, dock inte i 

samma grad som offermobbare. Den mobbningsgrupp som hade minst psykosomatiska 

symtom var mobbare, dessa tre grupper visade signifikant skillnad mot icke-utsatta. 

 

När det kommer till att undersöka mobbning finns det några komplikationer som måste 

ta hänsyn till som kan påverka hur deltagarna svarar på undersökningen. För att en 

individ ska kunna svara på frågorna och veta vilket svar som ska ges gäller det att 

individen förstår de frågor som ställs och kan sätta sig in i situationen. (Felix, Sharkey, 

Green, Furlong & Tanigawa, 2011). Mobbning kan anses som ett känsligt ämne hos 

vissa individer och på grund av det kan deras svar på frågorna påverkas och bli inte helt 

och hållet sanna av olika anledningar. De problem som kan stötas på under 

mobbningsundersökningar är att deltagarna i studien förnekar eller inte ser sig själva i 

en mobbningssituation (Owens, Slee & Shute, 2000). Deltagarna kan även anse att det 

blir en besvärlig situation när de måste sätta en stämpel på sig själva, om de är en 

mobbare eller ett offer. Vissa individer kan få känslor av skam eller har sårmärke av de 

handlingar som begåtts tidigare. När besvärliga minnen framträder kan det leda till att 

individen mimimerar av vad som egentligen hände eller förnerkar det helt och hållet för 

att skydda sig själv (Felix et al, 2011). 
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Hypotes och syfte 

Mobbning är något som kan påverka den psykiska hälsan hos individer vilket även 

gäller de personer som mobbar. Utifrån tidigare forskning menar Beckman (2013) att de 

individer som ingår i gruppen offermobbare har en högre grad av psykosomatiska 

problem. När det gäller könsskillnader i förhållandet till psykosomatiska problem har 

flera studier visat att tjejer raporterar symtom i högre utsträckning än killar (Piko, 2007; 

Kelly et al, 2010). Syftet med studien är att undersöka hur psykosomatiska problemen 

skiljer sig mellan offer, mobbare och offermobbare i förhållande till traditionell- och 

nätmobbning. Utöver det har studien även ett syfte att undersöka hur de psykosomatiska 

problemen skiljer sig mellan könen i förhållande till mobbningsgrupperna av 

traditionell- och nätmobbning.  

Studien har två hypotser, den första är att personer som är offermobbare kommer att 

raportera mer psykosomatiska symtom än de andra grupperna. 

Den andra hypotesen är att tjejerna kommer i genomsnitt ha högre värden av 

psykosomatiska symtom än killarna. 

  



 

 

 

8 

 

2 Metod 

 

2.1 Deltagare 

Deltagarna i studien är gymnasieelever som är mellan 16-19 år gamla, medelåldern för 

studien låg på 16,78. Totalt var det 128 deltagare i studien där 62 var unga män, 62 

unga kvinnor och 4 individer som inte ville uppge kön. Ett bekvämlighetsurval består 

deltagarna av där gymnasielärare kontaktades via e-mail som sedan skickade vidare den 

internetbaserade enkäten till sina elever. Studien förutsätter att eleverna har tillgång till 

både internet och dator för att kunna delta och svara på enkäten. I studien var det 

enstaka bortfall som inte ville uppge kön, ålder eller någon utav mobbningfrågorna, 

inget systematiskt bortfall skedde. 

 

2.2 Instrument 

Självskattad mobbning och utsatthet 

Datainsamlingen för traditionell mobbning var en självskattad enkät som bestod av två 

huvudfrågor som är inspirerad av Beckman et al (2012) studie. Instrument som 

användes var Olweus Bully/Victim Questionnaire (OBVQ) och är en global mätning av 

mobbning som används för att kategorisera mobbare, offer, offermobbare eller icke-

utsatta. Det finns två frågor med en definition om vad det innebär med mobbning och i 

frågorna så används ordet mobbning; ”Hur ofta har du blivit mobbad i skolan under de 

senaste månaderna?” och; ”Hur ofta har du varit delaktig i att mobba någon annan 

elev/elever på skolan de senaste månaderna?”. Svarsalternativen var fem stycken; ”Jag 

har inte blivit mobbad/mobbat andra elever på skolan under de senaste månaderna”; 

”bara en eller två gånger”; ”2 eller 3 gånger i månaden”; ”en gång i veckan” och; ”flera 

gånger i veckan”. Definitionen om mobbning som användes i enkäten är liknande som 

Beckman et al (2012) användes sig av, dock har den blivit översatt och korrigerad med 

hjälp från UMO (2015), vilket är en hemsida som alla landsting och regioner i Sverige 

står bakom. 

Traditionell Mobbning är när någon blir kränkt, slagen, förlöjligad, hotad eller 

retad av en eller flera elever. Att sprida elaka rykten och frysa ute räknas också 

som mobbing. När syftet med en handling är att göra illa någon psykiskt eller 

fysiskt upprepade gånger så är det mobbning. Dock är det inte mobbning om två 
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jämnstarka elever bråkar med varandra. Samt räknas det inte som mobbning om 

du skämtar med din kompis på ett vänligt sätt. 

 

Nätmobbningen undersöktes på samma som den traditionella mobbningen och har 

Beckman et al (2012) som inspiration. Samma utgångspunkt med två huvudfrågor och 

en definition där ordet mobbning byts ut mot nätmobbning; ”Hur ofta har du blivit 

nätmobbad de senaste månaderna?”; och; ”Hur ofta har du nätmobbat andra studenter de 

senaste månaderna?”. Svarsalternativen är desamma som traditionella mobbningen. 

Definitionen av nätmobbning, som dessa två frågor introduceras av, är översatt från 

Beckman et al (2012) och kompletterande delar från UMO (2015): 

Nätmobbning har samma grunder som Traditionell Mobbning dock görs det via 

internet, mobil, dator etc. Avsikten är att såra och skada någon genom 

exempelvis; olika chattfunktioner (Kik, Messenger, sms etc.), ge kränkande 

kommentarer på webbsidor och sociala medier, lägga upp förnedrande bilder/ 

videos på någon annan.   

 

Mobbning är ett känsligt ämne att forska om och därför finns det olika sätt hur 

instrumentet ska se ut. Beckman (2013) diskuterar mätning av mobbning där frågorna 

som ställs är baserade på olika situationer utan att använda ordet mobbing eller genom 

en definition om vad mobbning innebär. Varför denna studie har valt en definition av 

mobbning och använda ordet i frågan är för att minska den subjektiva tolkningen hos 

individen vilket inte är en del av frågeställningen. Därutöver kan det spara energi och 

hålla kvar koncentrationen hos deltagaren genom att bara ha totalt fyra frågor om 

mobbing istället för 36 frågor. Förutom att hålla koncentrationen uppe hos deltagarna 

har alla personer olika uppfattningar om vad som är mobbning och vad som inte är 

mobbning. Genom att använda sig av en definition får alla samma utgångspunkter och 

samma riktlinjer att ta ställning till. 

 

OBVQ har olika varianter som kan användas beroende på vilket syfte eller vad som ska 

undersökas, det finns en variant som är situationsbaserad, ställer frågor om specifika 

situationer om individen har mobbat eller blivit mobbad. På så sätt följer det ett flertal 

frågor angående mobbningen och individen har chans att beskriva situationen/ 

situationerna med ord. I denna studie har den globala mätningen av mobbare och offer 

använts istället. Den globala mätningen visar om det är någon som mobbas, är ett offer, 
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offermobbare eller icke-utsatt vilket är ett mer passande instrument för denna studie och 

dess syfte som inte har något mål att undersöka anledningar till eller beteenden under 

mobbningen (Olweus & Solberg, 2003).   

 

PSP skalan 

Instrumentet som används för att mäta de psykosomatiska problemen var PSP Scale, 

The Psychosomatic Problem Scale. Instrumentet har åtta frågor angående 

psykosomatisk hälsa, skolförhållanden samt hälsorelaterade frågor. Frågorna är 

utformade som ”under detta skolår, hur ofta har du; haft koncentrationssvårigheter, haft 

sömnsvårigheter, haft problem med huvudvärk, haft magont, känt dig spänd, haft dålig 

aptit, känt dig ledsen, känt dig förvirrad”. Svarsalternativen är densamma för alla 

frågorna och är en linjär skattningsskala där svarsalternativen ligger mellan 0-4; ”Aldrig 

(0) och konstant (4)”. Ju högre totalt summan av dessa frågor är ju mer indikerar det på 

psykosomatiska problem hos individen. PSP skalan har visat egenskaper av invariant 

samt en hög reliabilitet som visar på att det är ett precist instrument som går att använda 

generellt på ungdomar (Hagquist, 2008). Två stora undersökningar som gjorts här i 

Sverige använde sig av PSP skalan och båda hänvisar till att det är ett instrument med 

hög reliabilitet. (Beckman, 2013; Modin, Brolin-Låftman & Östberg, 2015). Cronbach’s 

α för PSP skalan i denna studie låg på .08.  

 

2.3 Procedur 

Enkäten för studien formades i ett Googleformulär, den som skapade formuläret är den 

enda som kan redigera och se de svar som kommer in.  

Via mail kontaktades några gymnasielärare som valdes genom ett bekvämlighetsurval. 

Den information författaren angav till lärarna var om deras elever hade möjlighet att 

svara på den internetbaserade enkäten som länkades med i mailet. Information angående 

studien beskrevs till lärarna genom följebrevet (se bilaga 1) som var det första 

deltagarna fick upp när de tryckte på enkätlänken. Detta gjordes på grund av att 

eleverna skulle påverkas så lite som möjligt av lärarens inställning till undersökningen. 

Vid tre insamlingstillfällen var författaren med och presenterade undersökningen till 

potentiella deltagare där det som stod i följebrevet blev uppläst. Att författaren inte var 

med på alla insamlingstillfällen var på grund av att det inte fanns möjlighet, dock 
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gjordes det vid några tillfällen för att minska missförstånd och få fler att delta i 

undersökningen.  

I följebrevet nämns inte att mobbning eller psykosomatiska problem ska undersökas 

utan deras välmående och hur de behandlar/ blir behandlade av kamrater och kompisar 

på skolan nämns istället. 

Resultatet analyserades sedan i datorprogrammet SPSS där envägs ANOVA gjordes för 

att skilja medelvärde för psykosomatiska problem i varje mobbningsgrupp samt tvåvägs 

ANOVA som lägger till könvariabeln i det hela och analyserar interaktion- och 

huvudeffekt av kön och mobningsgrupperna har på psykosomatiska symtom. Ett T-test 

gjordes även mellan variablerna kön och psykosomatiska symtom. 

      

2.4 Etik 

Vid ett ämne som mobbning kan många ta illa upp vid och helst inte vill prata om blir 

det väldigt viktigt att meddela och understryka att alla deltagare är anonyma, att ingen 

kommer kunna identifiera vem som har svarat vad. Detta görs på grund av 

konfidentialitetskravet, genom att tydligt nämna det i följebrevet som kommer med 

enkäten. Inga frågor om personligbakgrund eller namn fanns med i enkäten utan bara 

vilket kön och ålder de har, som är frivilligt att svara på (Vetenskapsrådet, 2008).  

 

De blev informerade om att det var frivilligt att delta, det finns inga måsten att vara med 

eller svara på alla frågor utan det är upp till varje individ. Det uttrycktes tydligt att det är 

upp till var och en att välja att inte vilja delta eller hoppa över frågor och detta är på 

grund av informationskravet och samtyckeskravet, i följebrevet står det även att 

enkäterna som samlas in är till för denna uppsats och inget annat. Dock nämndes det i 

följebrevet att det skulle betyda väldigt mycket för studien att delta och svara på så 

många frågor som möjligt. Är det så att någon deltagare inte vill svara på frågorna så 

går det att gå vidare till nästa fråga trots att enkäten är internetbaserad, det fanns ingen 

spärr att de var tvunga att svara på alla frågor för att gå vidare (Vetenskapsrådet, 2008).  

Möjligheten att ta del av studien i sin helhet, när den är klar, kommer att finnas och 

även kontaktuppgifter till ansvarig för studien bifogades med. All data som samlas in 

kommer bara användas för forskningsändamål som i detta fall är denna C-uppsats 

(Vetenskapsrådet, 2008). 
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3 Resultat 

 

För att få svar på ena syftet med studien, att undersöka hur psykosomatiska problemen 

skiljer sig mellan offer, mobbare och offermobbare i förhållande till traditionell- och 

nätmobbning se tabell 1 för M och SD för varje mobbningsgrupp. Ingen ANOVA kunde 

genomföras på grund av för få individer i mobbningsgrupperna (se tabell 1). Detta gör 

att hypotesen om att offermobbare i genomsnitt har högre värde av psykosomatiska 

problem inte kan verifieras. Tabell 1. Deskriptiv statistik över studievariablerna 

mobbningsgrupper och 

Tabell 1. 

Deskriptiv statistik över studievariablerna mobbningsgrupp och psykosomatiska 

symtom i medelvärde (M) och standardavvikelse (SD) 

Mobbningsgruppa Antal (totalt = 

128) 

Psykosomatiska 

syomtom 

M 

Psykosomatiska 

symtom 

SD 

Traditionell offer 

Traditionell mobbare 

Traditionell 

offermobbare 

2 

1 

0 

18 

18 

– b 

9.89 

– b 

– b 

Nätoffer 

Nätmobbare 

Nätoffermobbare 

1 

1 

1 

18 

18 

18 

– b 

– b 

– b 

Note: a, brytpunketen för att räknas som mobbare/offer är 2-3 gånger i veckan. 

b, inte tillräckligt mycket data  

 

På grund av att det så få personer som ingår i mobbningsgruppen går det inte att göra 

någon ANOVA analys där mobbningsgrupperna ingår därför har ett t-test inrättats för 

att analysera skillnaden av psykosomatiska problem mellan könen. I tabell 2 finns data 

över medelvärden och standardavvikelse för psykosomatiska syomtom.  

 

Tabell 2. 

Beskrivande data över psykosomatiska symtom i förhållande till kön 

Psykosomatiska symtom M SD 

Män 9.75 5.40 



 

 

 

13 

 

Kvinnor 12.50 5.60 

 

 

Resultatet visade en signifikant skillnad mellan könen (se tabell 2 för medelvärde och 

standardavvikelse), t(121) = - 2.77, p = .006. Konfidentintervall på 95 % mellan de två 

gruppernas medelvärden låg mellan – 4.71 och - .78. Cohen’s d = - .49. Resultatet visar 

på att de unga kvinnorna i studien har i genomsnitt mer psykosomatiska symtom än de 

unga männen, som hypotesen för studien förutspådde.  
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4 Diskussion 

Ett av studiens syfte var att undersöka hur de psykosomatiska problem skilljer sig 

mellan mobbningsgrupperna för både traditionell mobnning och nätmobbning. Vad 

tidigare forksning har kommit fram till och bidragit med i detta område är att de 

personer som är inblandade i mobbning har i högre grad mer psykosomatiska problem 

än icke-utsatta. Offermobbare däremot har visar sig vara de personer som lider mest av 

psykisk ohälsa jämfört med de andra grupperna (Beckman, 2013; Beckman et al, 2012; 

Modin et al, 2015; Rigby, 2007). Denna studie har inte kunnat svara på det syfte som 

präglade undersökningen och därmed varken kunna falsifiera eller verifiera till den 

forskning som finns. Dels av bristande delar i metodologin och kontroll så kunde ingen 

analys göra mellan mobbningsgrupperna. 

 

Utöver det, vad är det denna studie kan tillföra befintlig forskning? Vad tidigare 

forksning har kommit fram till tyder på att tjejer har överlag mer psykosomatiska 

problem än killar (Murberg & Bru, 2004; Kelly et al, 2010; Piko, 2007; Kroenke & 

Spitzer, 1998). Vilket denna studie kan ställa sig bakom på, till viss del. För resultatet 

visade att de unga kvinnorna hade mer psykosomatiska problem än de unga männen 

dock är det ett resultat som visar en mindre skillnad mellan könen. Dessutom är 

resultatet inte generaliserbart över populationen då förbättringar över kontroll och 

metod behövs samt ett bättre representativt urval för att det ska kunna vara användbart i 

större drag. 

Varför denna skillnad mellan könen finns är något som denna studie inte har undersökt 

men är ett alternativ till framtida forskning att undersöka, där kvalitativa och 

kvantitativa studier kompletteras med varandra för att få en bättre förståelse för 

fenomenet. Vad det är som orsakar att ungdomar utvecklar dessa symtom som påverkar 

hälsan är inte heller något som denna studie kan ge svar på. Dock har Murberg och Bru 

(2004) gjort en undersökning som fokuserar hur stressorer i skolan är relaterade till 

psykosomatiska symtom. Liknande som Rigby (2007) kom fram till påverkas den 

psykiska hälsan och de psykosomatiska symtomen hur väl individen förhåller sig till de 

krav som är relaterad till skolan. Hur väl individen kan anpassa sig till krav från lärare, 

föräldrar och skolkamrater har en direkt påverkan på den psykiska hälsan. Därför skulle 

det vara intressant att kompletera upp med kvalitativa studier i detta område för att 

kunna förstå problemen och eventuellt få en bättre skolhälsa.           
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Metodologiskdiskussion 

På grund av att studien inte hade så många signifikanta resultat och inte tillräckligt 

mycket med data för att kunna göra analyser så kan problemet ligga i den metod och 

utförande som gjordes vid insamlingen av data. För OBVQ är ett giltigt instrument som 

många mobbningsrelaterade studier använder sig utav på grund av hög reliabilitet och 

validitet (Olweus & Solberg, 2003; Beckman, 2013; Beckman et al, 2012; Slonje & 

Smith, 2008; Kowalski & Limber, 2007).    

Först av allt så gäller det att deltagarna i studien förstår frågorna i enkäten och vad som 

innebär med de frågor som ställs, deltagarna måste förstå vad de svarar på (Felix et al, 

2011). Detta var något som kunde ha kontrollerats bättre vid datainsamlingarna genom 

att vara med i klassrummen. Då skulle möjligheten att informera deltagarna om studien 

på ett bättre sätt och även kunna svara på det som deltagarna inte förstår. På så sätt 

skulle antalet ärliga svar kunna ökas och ett annorlunda resultat kanske skulle ha 

kommit fram. Genom att vara med vid insamlingarna så kan deltagarna känna att det är 

en seriöst undersökning, på så vis kan det vara så att de svarar ärligare och få fler 

deltagare.  

En pilotstudie hade nog kunna förbättra och minska eventuella frågetecken angående 

enkäten, på så sätt skulle studien kanske ha optimerats. 

Något som var smidigt och väldigt effektivt sätt att få in mycket data var genom en 

internetbaserad enkät. På så sätt finns möjligheten att sprida enkäten på ett snabbare sätt 

och få in många deltagare under en kortare tid. Vilket även gör att alla svar samlas på ett 

och samma ställe samt säkerställa att endast utvalda personer kan se resultatet, för att 

tillägga är internettbaserade enkäter ett mer miljövänligt tillvägagångsätt.  

 

Den andra delen som kan ha påverkat resultatet är att deltagarna kan ha upplevt 

exempelvis obehag och skam när de läste frågorna om mobbning samt den övergripande 

beskrivningen om vad som innebär med mobbning. Vissa personer kan undvika och 

förneka de handlingar som har gjorts eller de situationer som individen blivit utsatt för 

som gör att de inte vill sätta mobbare/offer stämpeln på sig. Därför kan svaret 

minimeras till bara ”en eller två gånger” eller förneka det totalt för att inte må dåligt och 

skydda sig själv (Felix et al, 2011; Owens et al, 2000). Detta kan ha triggats igång på 

grund av det val som gjordes inför undersökningen med att ha en övergripande 



 

 

 

16 

 

beskrivning vad mobbning är för något istället för att ha situation- och beteende 

fokuserade frågor. De problem som kan tillkomma med att ha en definition och använda 

ordet mobbning i frågorna är att beroende på ålder och individ så kan betydelsen av 

mobbning vara olik. För beskrivningen och individens egna erfarenheter stämmer inte 

överens och på så sätt påverkar individens svar. Samtidigt så ändras betydelsen av 

mobbning med tiden, det som var mobbning förr i tiden ser annorlunda ut idag därför är 

dåtidens definition av mobbning felaktig jämfört med nutidens. Kanske det största 

problemet med att ha en definition är, som sagt, att individerna måste sätta stämpel på 

sig själv att vara en mobbare eller ett offer vilket påverkar deras emotioner som gör 

individen partisk (Felix et al, 2011).  

 

Om studien istället hade använt sig av beteende- och situation fokuserade varianten av 

OBVQ kan det ha påverkat resultatet på annat vis. Den varianten frågar efter situationer 

och beteenden som är kopplade till mobbning, exempel; slagit någon, hotat, spridit 

dåliga rykten, frysa ut etc. Där får de skatta sig i en skala med alternativ och beroende 

på vad individen har svarat kan de evetuellt skriftligt förklara händelserna. På så sätt 

minskas användningen av ordet mobbning, vilket kan minska partiskhet och känslan av 

att sätta en stämpel på sig själv. Med denna variant går det att räkna ut hur frekvensen 

ser ut för olika beteenden och se om de är offer eller mobbare. Å andra sidan kan det 

lika gärna bli mentalt jobbigt för individer som har blivit utsatta att gå igenom frågor 

som har varit traumatiska för dem.  

Något som denna variant kan sakna i vissa fall är frågor om fysiskt övertag. För det är 

inte mobbning om två jämnstarka personer som ogillar varandra ryker ihop och bråkar 

till och från. Det som frågas efter i den beteendefokuserade varianten är om man har 

använt våld mot någon och hur ofta, vilket utesluter den fysiska aspekten i det hela om 

det inte läggs till i efterhand av en själv (Olweus & Solberg, 2003; Felix et al, 2011). 

Om den beteendefokuserade varianten hade använts i denna undersökning kanske det 

skulle sett annorlunda ut i slutändan, vilket är något som går att reflektera över nu i 

efterhand. Att denna studie använde sig av en definition var på grund av att det var 

lättare att anpassa den till nätmobbning. Inget annat instrument för nätmobbning kunde 

hittas och skapa ett eget instrument krävs tid samt stor sannolikhet till dålig kvalité om 

ett eget instrument hade skapats på så kort tid. Författaren ansåg även att det skulle 

underlätta för deltagarna att få en definition och fyra frågor totalt istället för att gå 
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igenom 36 frågor. På grund av att genom att använda sig av en definition får alla samma 

utgångspunkter och samma riktlinjer att ta ställning till. Dock skulle det bästa ha varit, 

som har diskuterats ovan, att använda sig både utav situationbserad och 

globalkategorisering i undersökningen för att få en större bredd på undersökningen.  

 

PSP skalan däremot är den del i studien som har mest fördelar och är nog det i studien 

som inte behövs ändras eller bytas ut. PSP skalan har visat på bra reliabilitet och 

uppfyller mätningskriterier för korrekt kategorisering av de item i instrumentet, 

dessutom bra validitet (Hagquist, 2008). Det som kan har påverkat svaren i denna del av 

studien är nog framför allt kontroll över insamling, att deltagarna kan ha funderingar 

över item eller svarsalternativ som de inte kunde få svar på. Om en pilotstudie hade 

gjorts skulle det problemet nog minskats och optimera studien på det hela. Sökandet 

efter andra instrument om psykosomatiska problem hittades inte utan kom tillbaka till 

samma instrument, vilket egentligen var synd då det skulle ha varit bra att jämföra detta 

instrument med ett annat för att diskutera om PSP skalan var det optimala instrumentet 

för denna studie.  

Det andra studier skiljer sig med denna är hur de har behandlat resultatet från PSP 

skalan. Vissa studier har använt sig av en Rasch analys som rangordnar individens 

resultat till en viss procentnivå, som sedan går att jämföra inom procentgruppen och 

mellan procentgrupperna (Beckman et al, 2012; Hagquist, 2008). Andra studier har 

skapat z-värde utifrån resultatet från PSP skalan som sedan analyseras och jämför med 

de andra värdena (Modin et al, 2015). Det kanske var något som denna studie skulle ha 

tagit hänsyn till och gjort något liknande för att få en mer välgrundad analys.    

 

Till framtiden måste det utvecklas fler instrument som enbart är inriktad till undersöka 

nätmobbning. Den teknologiska utveckling som fortsätter att ta stora kliv framåt så 

behövs det mer fakta och förståelse över hur nätmobbningen utvecklar sig. Det finns 

välutvecklade instrument världen över om traditionell mobbning och dessa instrument 

har använts på samma sätt när det gäller studerandet av nätmobbning bara att orden har 

bytts ut mot traditionell mobbning till nätmobbning istället. Nätmobbningen ser lite 

annorlunda ut jämfört med traditionell mobbning även fast samma grundprinciper gäller 

för båda så är det skillnad mellan de som måste ta hänsyn till och anpassas efter 
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(Beckman, 2013; Beckman et al, 2012; Slonje & Smith, 2008; Kowalski & Limber, 

2007).   
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6 Bilagor 

6.1 Bilaga 1. Följebrev 

 

Hej! 

Jag är lärarstudent på Linnéuniversitetet som arbetar med en enkätstudie till min C-

uppsats. Denna enkätstudie undersöker förhållandet mellan ditt välmående och hur du 

behandlar och blir behandlad av andra kompisar/skolkamrater. 

 

Det är VIKTIGT att ni svarar för er själva och inte tänker på vad andra ska tycka för de 

kommer ändå inte se vad ni har svarat!! 

 

De uppgifter du lämnar in hanteras konfidentiellt, med andra ord är ni anonyma och 

ingen kommer veta vem som har svarat vad. Endast utsedd enkätansvarig kontaktperson 

hanterar de ifyllda enkäterna. Det finns inga måsten att delta eller att svara på frågorna i 

enkäten. Vill du hoppa över någon fråga eller inte delta överhuvudtaget så har du rätt till 

det, dock skulle det betyda väldigt mycket om ni vill svara på alla frågorna så ärligt som 

möjligt. 

       

Resultaten redovisas i form av tabeller och diagram, där ingen enskild persons svar kan 

utläsas. Enkäten tar ca 5 minuter att besvara. 

  

Har du några frågor rörande enkäten eller undersökningen i övrigt kan ni kontakta mig, 

enkätansvarig. 

 

Namn: Emil Persson 

Universitet: Linnéuniversitet, Institutionen för psykologi 

Kontakt via mail: (Mail) 


