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Förord

Uppsatsprocessen är tidskrävande och spännande och resultatet blir inte alltid som det var tänkt från 
början. Jag hade tidigt siktet inställt på att skriva om mobbning men vilken inriktning var oklar. 
Mobbning är ett ämne som ständigt anses vara aktuellt. Även om skolor runt om i världen arbetar 
aktivt för att förebygga och förhindra fortsätter den och för med sig effekter som är förödande för 

många barn och ungdomar. 

Att bli mobbad som barn sitter kvar i hjärtat. Känslorna är inget som försvinner när mobbningen 
upphör. Därför föddes tanken om att skriva om hur mobbningsoffret ser så sin utsatthet och vilka 
effekter mobbningen får. Innan examensarbetet började hade jag läst sparsamt om ämnet  mobbning 

i en kurs inom lärarutbildningen. Mina kunskaper har under uppsatsprocessen utökats otroligt. 

Jag vill passa på att tacka min handledare Lena Carlsson för hennes goda råd och kloka ord under 
uppsatsprocessen. Vidare vill ett tack framföras till mina respondenter för att  de ställde upp  på att 
träffa mig och delge sina kunskaper kring mobbningsoffrets mående. 

Min förhoppning är att Du efter denna läsning förstår allvaret kring mobbning och i framtiden håller 
ett vakande öga på varningssignaler i klassrummet mer än du kanske gjort tidigare. 

Trevlig läsning!

_________________________
Marie Carlsson



Arbetets art:  Examensarbete på magisternivå med utbildningsvetenskaplig inriktning
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Författare: Marie Carlsson

Handledare: Lena Carlsson

Sammanfattning
Syftet med undersökningen var att  uppnå en djupare förståelse av olika professioners bild av 
mobbningsoffers upplevelse kring sin utsatthet på kort  och lång sikt. Vidare var syftet att närmare 
förstå hur mobbningen påverkar offrets studiesituation på gymnasiet. Utifrån det just  nämnda 
utvecklades tre frågeställningar där svar försökte sökas efter vilken bild olika professioner inom 
barn- och ungdomshälsovård har av mobbningsoffers utsatthet samt vilka effekter som skapas hos 

offret och hur studiesituationen påverkas. 

Metoden som valdes var kvalitativ eftersom syftet var att finna svar av djupare karaktär. Det 
genomfördes fem semistrukturerade intervjuer med olika professioner inom barn- och 
ungdomshälsovård; en skolsköterska, en kurator och två psykologer på barn- och 

ungdomspsykiatrin och en psykolog på ungdomsmottagningen.

Resultatet visar att  vardagen för mobbningsoffret är otroligt jobbig. Personen känner skam och 
upplever ett socialt trauma. Trots att offret  genomlider detta väljer det att kämpa och inte berätta 
sanningen. Vuxenvärlden är ofta inte medveten om mobbningen utan får reda på det först när de 

psykosomatiska symptomen skapas. Efter att mobbningen upphört utvecklas olika effekter hos 
mobbningsoffret. Hur de ser ut påverkas av de ärftliga faktorerna hos personen. Följderna delas in i 
två grupper, de psykosociala och psykiska. I den förstnämnda ingår social fobi samt social 
försiktighet, och i den sistnämnda depression och destruktivt beteende med självskadelse och 
självmordstankar. Genomsyrande i båda kategorierna finns en dålig självkänsla. Studiesituationen 

påverkas starkt av mobbningen eftersom arbetssinnet störs. Fokus läggs inte på skolarbetet utan på 
vad som kommer hända ute på rasten. Har offret bra stöd hemifrån kan mycket av arbetet tas igen 
och gymnasietiden behöver inte påverkas markant. Om offret får allvarliga studieproblem finns det 
oftast andra svårigheter såsom dyslexi. Att förhindra mobbning på skolorna är ett av skolans 
uppdrag och att skapa goda förutsättningar för lärande ska därför stå i centrum. 

Nyckelord: Mobbning, offer, mobbningseffekter, depression, social fobi 



”Jag tänkte att jag kanske skulle hoppat från balkongen för att slippa allt. 
Men fortfarande så vill jag inte det heller för jag vet inte vad som händer 
när jag dör. Ibland vill jag fejka min egen död för att se om någon verkligen 
bryr sig.”
 Olle har blivit mobbad under nästan hela grundskolan. Därför är han 
sällan i skolan och under perioder får han hemundervisning. När han är i 
skolan har han nästan aldrig någon att leka eller vara med. Ibland vill ingen 
ens sitta bredvid honom och ibland svarar inte de andra när han pratar med 
dem. När han säger något får han kommentarer som: ”vart kom det där 
ljudet ifrån?”
 De första åren i skolan, på låg- och mellanstadiet, hände det att han 
blev misshandlad, och en gång kletade de andra barnen ner honom med 
kattbajs. 
 Inför högstadiet byter han skola. Även om det blir lite bättre så känner 
han sig fortfarande ensam och mobbningen fortsätter. Till sina föräldrar 
säger han att det vore bättre att bli slagen än ignorerad. 
 Nu har någon börjat terrorisera honom på fritiden, de ringer och hotar 
honom på nätterna. ”vi ska komma och slå dig så du inte kan stå på två 
veckor” - ”du är så jävla ful”. 
 Någon skickar hotfulla meddelanden via chatten, bland annat skriver 
hans plågoande: ”du är helt råsämst och jag hatar dig o skulle gärna vilja 
slå ut din käke”. 
 Terrorn kommenteras av andra elever på skolan: ”Vi skrämde skiten ur 
Olle i helgen och det var skitkul”. 
 Olle tänker att när han blir tillräckligt gammal för att få vapenlicens 
vill han döda rektorn och de värsta mobbarna. Men när de tankarna kommer 
får han ångest och blir rädd för att han ska bli mördare. 
 För att slippa tänka på all skit som händer i skolan försöker han leva 
så mycket som möjligt i sin egen värld, till exempel sitter han många 
timmar om dagen framför datorn och spelar spel. 
 Olles föräldrar tycker inte att någon av de skolor som Olle gått på 
gjort tillräckligt för att förhindra kränkningarna. De tycker inte heller att 
rektorerna tagit Olles utsatthet på allvar. När Olle ska börja nian är de 
desperata. I ett brev till rektorn skriver de: ”Snälla, låt Olles sista år på 
högstadiet bli något han kan minnas med glädje”. 

     (Skolinspektionen, 2009:25-26)
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1. Inledning

1.1 Bakgrund

För våra föräldrar var de största orosmomenten i skolan proven och frågan om att få fortsätta till 
nästa årskurs (Graham, 2010). Ställs den frågan idag till barn och ungdomar är säkerhet och 
trygghet i skolan lika viktigt som att klara ämnena (ibid.). Skolan har setts som en institution som 
förmedlar kunskap och kultur till framtida generationer (Aluede et al., 2008). Den är ett dynamiskt 

mänskligt system som är dedikerat till ömsesidig utveckling och förståelse mellan barn och vuxna. 
För att  det skall kunna ske ett meningsfullt lärande krävs det att  lärarna får tillräckligt med 
information om eleverna. I det ingår bland annat hur barnen utvecklas, vilken ålder de är i, vilka 
intressen de har, hur de har det hemma och socialt, samt sist men inte minst  hur den psykosociala 
miljön ser ut i skolan (ibid.).

Mobbning har alltid varit  ett problem i skolan, enligt Aluedse (2006). Problematiken har under de 
senaste åren blivit större och konsekvenserna har blivit av allvarligare karaktär. Även om rektorer, 
lärare, föräldrar och elever anstränger sig för att förhindra mobbning och skapa en vänlig och trygg 
atmosfär så består trakasserierna (ibid.). Mobbning finns näst intill överallt där grupper av 

människor vistas under en längre period (Larsson, 2000). Exempel som lyfts fram är skolklasser, 
arbetsplatser, idrottslag och familjer. Vidare menar författaren att mobbning är så vedertaget att det 
kan ses som vanligt. ”Mobbningen är en mellanmänsklig företeelse, som är av samma beskaffenhet, 
lika gammal och lika svår att utrota från vår jord som osämja mellan människor, förtal, förtryck, 
misshandel och krig” (Larsson, 2000:8). Det är ett stort och allvarligt socialt problem som utspelar 

sig på många sociala arenor i samhället (Nesdale & Scarlett, 2004). Skolan, hemmet och 
arbetsplatsen är då störst representerade. I 85 % av mobbningsfallen är skolkamrater inblandade 
(Scarlett, 2004) och de flesta, om inte alla, barn kommer att uppleva mobbning på något sätt i sina 
liv (Eslea & Smith, 1998). De kan vara offer, de kan mobba och de kan vittna (ibid.). 

1.2 Problemområde

Generellt sett orsakar mobbning skada och smärta hos offret både mentalt och fysiskt (Aluede et al., 
2008). ”Bullying infringes upon the child´s right to human dignity, privacy, freedom and 
security” (Aluede et al., 2008:151). Trakasserierna påverkar offrets fysiska, känslomässiga, sociala 
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välmående och studiesituationen (Aluede et al., 2008). Esbensen & Carson (2009) hävdar att  

eftersom många offer vill undvika skolan blir effekten att de missar mycket, och i ett längre 
perspektiv kan chanserna för att göra en akademisk karriär minska. Skoldagen blir ett outhärdligt 
kaos för den utsatte (Larsson, 2000). När lektionerna börjar upphör inte våldet och en följd av det 
blir att  offret inte kan koncentrera sig och vara uppmärksam. Istället fylls kroppen av starka känslor 
och arbetssinnet förstörs (ibid.). Precis som Larsson hävdar Aluedse (2006) att  situationen för 

mobbningsoffret är stressig och obehaglig. Det upplever en konstant rädsla övar vad som händer 
och vad som kan hända (ibid.). En utsatt beskrivs ofta som orolig, försiktig och osäker samt att den 
har en negativ självbild (Aluede et al.,2008). Den har ofta få kompisar i klassen eller på skolan. 
Förekommer mobbningen under en lång period upplever offret att skolan är skrämmande och 
fientlig (ibid.). Varje dag är en kamp där den utsatte knuffas mellan olika system och inte vet var 

den hör hemma (Eriksson, 2001). Eriksson ställer sig då frågan; Vad finns det för alternativ i en 
sådan situation? 

Ttofi & Farrington (2008) hävdar att mobbning ofta följs av kortsiktiga och långsiktiga oönskade 
psykosociala effekter. Att vara involverad, antingen som offer eller mobbare, skapar även negativa 

effekter på den psykologiska och fysiska hälsan (ibid.). Mobbning i skolan och arbetslivet har 
”...allvarliga konsekvenser för dem som drabbas. Det kan resultera i sämre skolprestationer, 
långvarig emotionell skada, lågt självförtroende och självmord” (Agevall, 2007:173). Trakasserier 
och diskriminering skapar inte bara negativa konsekvenser vid det tillfället  när det sker utan även i 
personens framtida liv (Swearer & Tam Cary, 2003). Sawyer et al. (2011) och Nesdale & Scarlett 

(2004) anser att mobbningen måste förhindras eftersom den skapar negativa effekter på barns hälsa. 

Larsson (2000) motiverar varför det är så viktigt att undersöka och söka förståelse kring 
mobbningens effekter när det kommer till hjälparbetet med inblandade parter.   

”Den som skall agera effektivt och riskfritt för att kunna stoppa mobbning måste därför känna mycket 
stark motivation för uppgiften. Han eller hon måste till fullo, dvs. både intellektuellt och känslomässigt, 
ha insett vilka svåra följder mobbningen får för den som blir utsatt. För att verkligen med alla sinnen 
förstå vidden av den personliga tragedi som ett mobboffer kan drabbas av,  måste man känna till vad som 
sker med en misshandlad person långt efter det att misshandeln har upphört. Först då har man chans att 
förstå varför elever uppträder som de gör och vilka psykiska krafter som det synliga beteendet döljer. 
Först då är man kompetent nog att hjälpa utan att ytterligare såra och skada” (Larsson, 2000:11).
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Intresse för mobbning har funnits länge och att arbeta förebyggande är, enligt mig, en av skolans 

viktigaste uppgifter. Det gestaltar den inledande texten om Olle tydligt. Skildringen är inte fiktiv 
utan har utspelat sig i verkligheten vilket visar på situationens seriositet. Anledningen till att offrets 
utsatthet ses som intressant och viktigt att  accentuera, är att  jag själv blev utsatt för mobbning under 
låg- och mellanstadiet och vet hur starkt en person påverkas av det, inte bara när mobbningen sker 
utan även när den upphört. Tidigare har forskare världen över åskådliggjort perspektiv på mobbning 

genom kvantitativa och kvalitativa empiriska undersökningar där de intervjuat elever. Jag ämnar i 
denna studie att försöka skapa djupare förståelse av olika professioners perspektiv på elevers 
utsatthet i mobbningssituationen samt vilka effekter det får för individen. Detta eftersom jag tror att 
professionerna har en avgörande roll för barn och ungdomars hälsa samt välbefinnande. 
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2 Syfte och frågeställningar

Syftet med undersökningen är att uppnå en djupare förståelse av olika professioners bild av 

mobbningsoffers upplevelse kring sin utsatthet på kort och lång sikt. Vidare är syftet  att närmare 
förstå hur mobbningen påverkar offrets studiesituation på gymnasiet. 

Frågeställningar: 
- Vilken bild har olika professioner inom ungdoms- och barnhälsovård av mobboffrets utsatthet?

- Vilken bild har olika professioner inom ungdoms- och barnhälsovård av mobbningens effekter för 
offret på kort respektive lång sikt?

- Vilken effekt får mobbning under grundskolan på offrets studiesituation på gymnasienivå?

Sy!e och frå"#ällningar
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3 Forskningsöversikt

3.1 Inledning

I följande kapitel redovisas en forskningsöversikt kring hur begreppet mobbning definieras, hur 
mobbningssituationen ser ut och vilka perspektiv som antagits i tidigare forskning kring mobbning.  
Med detta avsnitt kommer det bli tydligare vilken plats som denna undersökning har och vilka 
frågetecken som den hjälper till att besvara. Mobbning ses här som ett mångfacetterat 
forskningsområde där detaljer anses vara av vikt att framhäva. 

3.2 Begreppet mobbning

Enligt Agevall (2007) har mobbning en lång historia men som begrepp har det en mycket kortare 
livstid. Ordet mobbning härstammar från ordet mobb vilket är ett engelsk låneord. Mobb är en term 

för ”...pöbelhopen, våldsverkarklassen, slöddret, populansen” (Agevall, 2007:165). Svenska 
akademiens ordbok ser en koppling tillbaka till latinets mobile vulgus som betyder ”...den 
obeständiga, opålitliga hopen, n. mobilis, rörlig” (Agevall, 2007:165)). Utifrån det har ett verb 
baserat på mobbens beteende och utövande skapats. Idag står ordet mobbning för en specifik typ av 
trakasserier och kränkningar. Det är ”...utdragna plågoförlopp som enskilda, framförallt skolbarn, 

utsätts för av personer i deras omedelbara omgivning” (Agevall, 2007:166). Denna definition 
skapades 1969. (ibid.) 

En framstående forskaren inom mobbningsområdet är Konrad Lorenz (Agevall, 2007). Han gav 
1968 ut en bok vid namn Aggression: dess bakgrund och natur.  Han studerade aggression inom 

arten och kom fram till att mobbning ur ett etnologiskt  perspektiv kan ses som ett  specifikt fall av 
aggression. ”Ordet syftar på situationer där en djurflock attackerar, förföljer, jagar iväg eller till och 
med dödar ett rovdjur som har just dem på sin matsedel” (Agevall, 2007:166). Lorenz menar att det 
aggressiva beteendet är baserat på instinktiva handlingar och att  det har en bevarande funktion hos 
varje art. Instinkten är alltid påslagen och byggs upp allt eftersom. Får den inte utlopp blir 

spänningarna allt större. Till slut växer aggressionen sig så stor att  individen aktivt söker efter en 
utlösande faktor. Sannolikheten att den skall utlösas är än större om offret fysiskt skiljer sig från 
mängden. (ibid.) 
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Peter Paul Heinemann använder Lorenz forskning som grund och applicerar den på barn (Olweus, 

1973). Mobbning ses som en form av gruppvåld där situationen är alla-mot-en. Mobboffren är då 
fysiskt avvikande exempelvis invandrare, adoptivbarn eller handikappade. Vidare anses mobbning 
vara ett  specialfall av aggression (ibid.). En slutsats som Heinemann drar är att vem som helst är 
kapabel att utsätta någon annan människa för mobbning om rätt tillfälle ges och rätt 
förutsättningarna existerar (Ahlström, 2009). 

En pionjärforskare inom mobbning är Dan Olweus (Agevall, 2007). Han ser mobbning som en form 
av aggression. Men till skillnad från Lorenz anser Olweus att aggressionen inte är kopplat till 
instinkter utan istället vill individens personlighetsdrag (Agevall, 2007). Olweus hävdar även att 
mobbning inte behöver vara en form av gruppvåld där flera personer går på en person utan att det 

även kan vara en förövare som agerar själv. Detta går emot begreppets ursprungliga betydelse som 
Heinemann och Lorenz arbetat fram (ibid.). Olweus har därför formulerat en ny  definition av 
mobbning. 

”Det är mobbning när en eller flera individer, upprepade gånger och över tid, blir utsatta för negativa 
handlingar från en eller flera personer” (Olweus,  1999:4) ”Det är en negativ handling när en individ 
tillfogar eller försöker tillfoga en annan person skada eller obehag...” (Olweus, 1999:4).

Olweus kommer fram till att uppkomsten av mobbning inte har någon tydlig relation till skolstorlek, 
klasstorlek eller fysiska attribut hos offret (Olweus, 1999). I centrum i denna forskning står de två 
personlighetstyperna översittarna och hackkycklingarna (Olweus, 1973). Det som finnes intressant 
med dessa två är deras ”...personlighetsutrustning, försvagade hämningar mot aggressivt beteende 
och aggressions- stimulerande tendenser” (Agevall, 2007:170). Olweus förklarar hackkycklingen 

som en pojke som under lång tid blivit utsatt  för andras aggressiva beteende (Olweus, 1973). 
Översittaren beskrivs som en pojke som ofta ”...förtrycker eller plågar någon annan eller andra 
pojkar eller flickor, fysiskt eller psykiskt” (Olweus, 1973:54). Olweus forskning möjliggör att 
mobbningsförfarandet kan appliceras till andra områden (Agevall, 2007). Heinz Leymann överför 
exempelvis begreppet till vuxna och arbetsplatsen (ibid.). 

En annan erkänd forskare inom ämnet mobbning är Anatol Pikas som utvecklat Shared Concern 
Method för att förebygga och förhindra mobbning (Pikas, 2002). Istället för att se mobbning ur ett 
individuellt perspektiv där mobbningen beror på mobbarens aggressionsproblem eller ondska ses 
det utifrån gruppen. Mobbning lyfts här fram som en form av konflikt som skall lösas genom samtal 
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med både offret och mobbaren. Pikas var den första som utvecklade en metod för att förhindra 

gruppmobbning (Pikas, 2002).

Hur mobbning ses idag är enligt Agevall (2007) en lång process som har vuxit fram där Lorenz, 
Heinemanns, Olweus och Leymanns forskning format synen på begreppet idag. Förutom dessa 
forskare lyfter Agevall (2007) fram Gunilla Björk som hävdar att mobbning är en effekt på 

maktspelet som äger rum i skolklassen. Mobbning är, enligt henne, ett spel om större 
handlingsutrymme; ju större utrymme desto större makt (Björk, 1999). Sociala system innehåller 
zoner av osäkerhet och de ger bränsle till spel om prestige och makt. Mobboffren är de som inte 
klarar av att spela det sociala spelet och förklaras inkompetenta. Björk (1999) ser varje kränkning 
som en inkompetensförklaring. Faktorer som påverkar skapandet av mobbning är interaktionen 

mellan struktur, ledarskap och kultur (Ahlström, 2009). ”Dessa tre organisatoriska fenomen har var 
och en betydelse för organisationer i stort och tillsammans skapar de mönster där de möter och 
påverkar varandra med spänningar, hinder och möjligheter” (Ahlström, 2009: 41-42). Socialt 
framgångsrika skolor är de som i sitt ledarskap lyckas att förena kulturen med strukturen. ”Rektorer 
som tar socialt ansvar i relation till mobbning verkar också kunna förmedla detta i organisationen på 

ett sådant sätt att preventivt arbete kan bedrivas” (Ahlström, 2009: 45). 

Hamarus & Kaikkonen (2008) anser att mobbning är en social process i speciella omständigheter 
och att mobbningen är en konsekvens av det. Det måste finnas obalans i mobbningssituationen, där 
mobbaren är den dominanta som medvetet och upprepade gånger orsakar oro för en person. Detta 

hävdar även Eriksson et al. (2002) som betonar att utgångspunkten vid definieringen av mobbning 
är att förövarna är starkare än mobbningsoffret. Finns det ett aggressivt beteende eller negativa 
handlingar mellan två jämbördiga parter kan det aldrig ses som mobbning. En viktig avskiljare är att 
mobbning inte handlar om rivalitet och konkurrens. Ett  annat karaktärsdrag är att mobbaren utför 
avsiktliga handlingar medan den utsattes beteende inte är medvetet eller provocerande (Eriksson et 

al., 2002).

”The act of bullying is when a physically, mentally or psychologically advantaged individual, or 
advantaged in some other way (such as belonging to a group) inflicts harm on a weaker individual for no 
justifiable reason” (Pontzer, 2009: 259). 

Kärnan i mobbning är olikheter och den som avviker på någon sätt  löper stor risk att utsättas för 
mobbning (Hamarus och Kaikkonen, 2008). Mobbning börjar med utövande av makt och status. 
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Inledningsvis namnges vad som skiljer sig från mängden, det vill säga det som inte är accepterat i 

elevkulturen. Centralt  är det annorlunda hos offret och det skapas genom rykten. Det är genom dem 
som historierna skapas och mobbningen börjar växa sig starkare. Inledningsvis visar den sig också 
genom förlöjligande av offret inför gruppen. Medlemmarna i gruppen är rädda för att själva bli 
mobbade och gör allt för att inte ses som offret. (Hamarus & Kaikkonen, 2008) 

Aluedse (2006) menar att definitionen av mobbning är oklar eftersom ingen definition förklarar 
mobbningens alla sidor. Det som idag förklarar mobbning är en medveten och viljestark önskan om 
att skada en annan människa eller försätta den i en obehaglig situation. Den jobbiga 
sinnesställningen skapas genom rädslan över vad som sker eller vad som kan hända Mobbning sker 
över tid och ökar; det är inte en enstaka händelse. Det kan vara tydligt och direkt i form av retande, 

slag och hot men det kan också vara indirekt i form av exkludering, rykten och manipulation. 
Slutsatsen som dras är att definitionen är komplex. (ibid.) 

3.3 Mobbningssituationen

I mobbningssiuationen kan det utrönas sex olika roller; offret, mobbaren, uppmuntraren, 
assistenten, försvararen av offret och den som står utanför (Nesdale & Scarlett, 2004). Hur en 

person reagerar i en mobbningssituation påverkas starkt av hur de andra medlemmarna agerar och 
förhåller sig. I mobbningssituationer där pojkar mobbar är det ofta mer synligt eftersom de slår, 
retar och puttar offret. Detta gör att många tror att tjejer inte mobbas men så är icke fallet. De 
tenderar istället att mobba på ett  indirekt och relationellt sätt exempelvis genom skvaller (ibid.).   
Olweus (1999) accentuerar även detta och beskriver pojkar som fysiska och flickorna som mer  

uträknande där utfrysning är vanligt förekommande. Det är därför lättare att upptäcka 
pojkmobbning än flickmobbning eftersom den är dold. Däremot berättar pojkar mer sällan att de är 
mobbade än tjejer (Olweus, 1999). Smokowski & Holland Kopasz (2005) beskriver mobbaren som 
starkare både mentalt och fysiskt. Den använder mobbningen som ett redskap för att  bibehålla sin 
dominans och makt. Metoderna som används är öknamn, fysisk skada, hot, vandalisering, 

utfrysning och förtal. Swearer och Tam Carys (2003) undersöker elevers attityder kring mobbning 
och beskriver offret som annorlunda, svagt, överviktigt  och att  det ofta har speciella kläder.  Offren 
tror i undersökningen att de blir mobbade för sina synliga skillnader, att de upplevs som tjocka, 
smarta eller att de ser konstiga ut. Många offer blir även mobbade hemma av äldre syskon. 
Mobbarna förklarar sina handlingar som ett  sätt att  få utlopp för sina känslor. En person säger 
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””Bullying releases my stress” and ”when I have a bad day I feel like I need to pick on 

someone”” (Swearer & Tam Cary, 2003:75). Förövarna hävdar att de framstår som starkare och att 
de mobbar för att bli en i gänget eller för att hämnas på de som hatar dem och pratar illa om dem. 
Det motivet anger även de offer som mobbar själva (ibid.). 

Mobbarens överlägsenhet baseras på ett destruktivt ledarskap där syftet är att skada en annan 

person, att överdriva och att trycka ner offret (Larsson, 2000). Vidare är det önskvärt att  öka 
avståndet mellan mobbaren och offret. En skillnad som är viktig att poängtera är att mobbning är en 
form av våld men att allt våld inte är mobbning. Att slåss med någon, att retas eller att bli osams är 
inte mobbning. Mobbning är förtryck där utövaren utövar det för att han/hon känner behov av det. I 
förtrycket utnyttjar mobbaren offrets sårbarhet (ibid.). Den som mobbar innehar makten (Sawyer et 

al., 2011). Mobbaren har vissa fördelar jämfört med offret beträffande ålder, storlek, styrka, socialt 
umgänge och kunskap om andras svagheter. Makten hos mobbaren förankras när mobbningen 
pågått ett tag och det blir då allt svårare för offret att försvara sig själv. När mobbningen eskalerar 
innefattar den inte bara offret och mobbaren utan även klasskamrater, skolan, föräldrar och 
samhället i stort (ibid.).

Smokowski & Holland Kopasz (2005) delar upp  mobbningen i fyra kategorier; fysisk, verbal, 
relationell och reaktiv. Den fysiska mobbaren använder sig av sparkar, knuffar och slag och är ofta 
en kille. På lång sikt  blir ofta dessa personer aggressiva och fortsätter att mobba i vuxenlivet. Den 
verbala mobbaren använder ord för att skada sitt offer. Denna typ av mobbning eskalerar fort  och är 

svår att upptäcka och hindra. Vidare skapas djupa sår som offret bär med sig upp i vuxenlivet. Den 
relationella mobbaren påverkar sina klasskamrater att exkludera offret från gruppen och är ofta en 
flicka. Effekterna på denna typ av mobbning blir känslor av utanförskap. Den sista typen, den 
reaktiva mobbaren, är svårast att upptäcka. Personen agerar impulsivt, tvingar andra att slåss med 
dem och slår tillbaka men skyller på att den bara försvarar sig (Smokowski & Holland Kopasz, 

2005). 

Mobbning kan gestaltas i en mängd olika former; fysiskt genom slag och knuffar, verbalt i form av 
hot och förödmjukningar, socialt genom utfrysning och skvaller, cybermobbning genom mail, social 
medier, sms, telefonsamtal och indirekt i form av skadliga aktioner utan konfrontation och social 

utfrysning (Sawyer et al., 2011). Pontzer (2009:259) inkluderar följande aktioner i 
mobbningssiuationen: slag, sparkar, knuffar, retande, öknamn med ett  skadesyfte, exkludering, 
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ryktesspridning, skadegörelse av offrets ägodelar, användandet av rasistiska och sexuella uttryck, 

och gester samt oönskat tafsande. Offret kan även tvingas att göra saker som det inte vill (Pontzer, 
2009). Både Aluedse (2006) och Aluede et al. (2008) tar upp  den digitala mobbningen som äger rum 
på Internet  eller via sms. Aluedse (2006) tror att mobbningen blivit mer sofistikerad. Barn använder 
sig av chatrum, hemsidor och sociala medier på Internet, samt sms och telefonsamtal för att 
framföra hot (Aluede, 2006). Förövarna skapar hemsidor om offret och det hängs ut  med personliga 

detaljer (Aluede et al., 2008). Tack vara mobiltelefonerna kan mobbarna förfölja offret  utan att bli 
upptäckt. Denna formen av mobbning anses vara den som skadar offret mest (ibid.). Mobbning är 
ofta en gömd process där lärare är vilseledda (Hamarus & Kaikkonen, 2008). Betydelsen bakom 
mobbningen kan bara förstås av eleverna och därför kan den bedrivas på lektionstid (ibid.).

3.4 Perspektiv på mobbning i tidigare forskning

Graham (2010) hävdar att forskningen kring mobbning har utökats enormt mycket under de senaste 
10 åren, om en jämförelse gör med 80- och 90-talet. Sedan Olweus myntade begreppet har 
forskningen förts i främst två inriktningar: kartläggning av problemet och utvärdering av 
antimobbningsprogram (Hunter & Boyle, 2002). Många forskare presenterar en beskrivning av det 
typiska offret men glömmer bort att undersöka hur offret hanterar sin mobbningssituation. Det finns 

inte heller en klar gräns mellan mobbaren och offret. En person kan vara mobbare i ett sammanhang 
och offer i ett  annat. Hur offret reagerar på sin situation beror också i hög grad på vilken typ av 
mobbning den blir utsatt för. Är den mental, fysisk eller relationell? (ibid.)

Skolverket (2011) har i en rapport dragit slutsatsen att majoriteten av mobbningsforskningen utgår 

från ett individperspektiv, där orsaken till mobbning eftersöks i personlighetsdrag och att den sker 
mellan enskilda personer. Även denna undersökningen sker ur ett individperspektiv. Ser man istället 
mobbning från ett grupperspektiv uppfattas det  som kamrattryck eller gruppvåld som är riktat mot 
en person (Thornberg, 2006). Här antas perspektivet att mobbning inte sker på grund av 
karaktärsdrag hos en person utan av processer som sker i gruppen. Eriksson et al. (2002) hävdar att 

anledningen till att forskningen oftast antar ett  individperspektiv är att det då är lättare att  utröna 
karaktärsdragen hos mobbaren och mobboffret och att hitta orsakerna. Finnes det kan även ett 
förbättringsförslag ges jämfört  med om gruppen består av okända medlemmar. I ett 
individperspektiv sker det även en avgränsning, vilket underlättar för att  kunna hitta lösningar 
(ibid.).
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Eriksson et al. (2002) anser att merparten som forskar kring mobbning letar efter liknande saker. 

Slutsatser som dras är att mobbning står för olika beteenden som inte är önskvärda såsom 
utfrysning, förödmjukelser, trakasserier, muntliga hot, retningar, ryktesspridning, utpressning, 
ofrivillig inlåsning, stöld, våldshandlingar och förstörelse av egendom (ibid.). Mobbningen gör att 
mobboffret blir isolerat och motverkat av sina skolkamrater (Nesdale & Scarlett, 2004). Den utsatte 
får lägre självkänsla, ångest och känslor av ensamhet. På lång sikt löper mobboffer större risk än 

andra att lida av depression och självmordstankar (ibid.). Att vara ett mobboffer är en del av 
ungdomsåren i de flesta delar av världen (Esbensen & Carson, 2009). Trots att forskningen visar 
detta finns det lite forskat om effekterna. Mobboffer lider av en sämre självkänsla, de är oftare borta 
från skolan och de känner sig osäkra och otrygga i skolan. Rothon et al. (2011) hävdar att få studier 
undersöker kopplingen mellan mobbning och offrets mentala hälsa. Forskningen som är gjord pekar 

på att  det finns en tydlig relation mellan mobbning, depression, psykosomatiska symptom och 
psykosociala problem. Barn som inte mobbas löper mycket mindre risk att  utsättas för dessa 
problem (ibid.). I denna undersökning är det effekterna och offrets mentala hälsa som står i centrum 
vilket Rothon et al. (2011) och Esbensen & Carson (2009) hävdar finns lite forskning kring. 
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4 Teoretisk ram

4.1 Inledning

Forskningen som presenteras nedan har en direkt relation till undersökningen som är genomförd 
med några professioner inom barn- och ungdomshälsovård. Med detta kapitel vill jag redovisa 
komplexiteten och nyansskillnaderna som finns i forskningen kring hur mobbning uppstår, hur 
offret hanterar utsattheten, hur effekterna av mobbningen kan se ut och hur studiesituationen 
påverkas.

4.2 Hur mobbning uppstår

Maktspel och aggressiva tendenser är två viktiga faktorer för varför mobbning uppstår, men att de 
inte fullt ut  kan förklara orsaken (Eriksson, 2001). Författaren lyfter även fram egenskaperna hos 

omgivningen där mobbning äger rum, där skolklassen är ett typexempel. Skolan kan ses som ett 
administrativt system som sammanför en grupp människor. Klassen tilldelas ett schema med en rad 
olika aktiviteter, vilka upprepas varje dag, varje termin och varje läsår. Varje medlem i klassen har 
rättigheten och skyldigheten att  deltaga (ibid.). Eleverna kan inte välja själva att lämna skolan när 
som helst och de kan inte välja vem som ska inkluderas och exkluderas i gruppen (Ahlström, 2009). 

Utanför detta system bildas informella relationer i klassen där man leker tillsammans och umgås 
(Eriksson, 2001). Att vara med en viss grupp  är ett  ömsesidigt val medlemmarna emellan. 
Problemet är att inom det administrativa systemet kan det inte bestämmas vem som skall vara med 
vem. Det kan bara bestämma vilka som skall ingå i gruppen. Klassen blir ett nätverk av relationer 
där några får en central position och där andra är mer isolerade socialt. En individ vara inkluderad i 

det administrativa systemet men exkluderad från det sociala. (ibid.) 

Eriksson (2001) beskriver offrets utsatthet vilket kan anses aktuellt för undersökningens 
frågeställningar. Det förekommer en ständig kamp där individen knuffas mellan de olika systemen 
och inte vet var den hör hemma. Vad finns det för val i denna situation? Ett alternativ är att  lämna 

klassen. Dock finns det  inga garantier att situationen kommer bli bättre i en ny  klass. Alternativ 
nummer två är att individen gör allt  vad den kan för att bli accepterad av klassens styrande personer. 
Konsekvensen kan då bli att mobboffret  anses vara efterhängset eller desperat. Det tredje 
alternativet är att acceptera sin roll som isolerad. En effekt av detta kan dock bli att personen drar 
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uppmärksamhet till sig för att den just står utanför gruppen. Slutligen jämför sig klassen med den 

isolerade och konstaterar att de är olika. Att skilja sig från mobboffret blir en del av 
klassmedlemmarnas självbild och den andra rollen skapas. Som människor upphör vi aldrig att 
fundera kring vår självbild vilket gör att  själva mobbningsrelationen kan fortgå under en väldigt 
lång tid (Eriksson, 2001). 

I skolklassen skapas en kultur där det förekommer ett ständigt socialt  spel (Eriksson, 2001). Vem är 
inne? Vem är ute? Vem får vara med och vem får inte det? Långa raster, inställda lektioner och 
tråkiga lektioner gynnar detta spel eftersom det då finns tid till att utveckla kulturen. Denna 
karaktäriseras av retande, skvallrande och diskussioner kring värderingar och relationer. Den dåliga 
spelaren blir med största sannolikhet offer för öknamn och elakt skvaller. Ofta har den sämre 

aktören inte verktygen för att skaka av sig angreppen, vilket gör den till ett tacksamt offer. 
Utfrysningen är ett faktum. I denna process är inte sanningen något som medlemmarna tar hänsyn 
till, utan det viktigaste är att historierna accepteras (ibid.). Aluede et al. (2008) hävdar att mobbaren 
regelbundet letar upp personer som skiljer sig från den och att målet är att exploatera olikheterna. 
Den väljer ofta offer som inte kan hämnas såsom personer som är överviktiga, har glasögon eller 

utseendemässiga olikheter såsom akne eller stora öron (ibid.).

För en person utanför skolklassen eller gruppen där utfrysningen förekommer kan det vara svårt att 
förstå historierna, rykterna och öknamnen (Agevall, 2007). Ofta är de anpassade att passa just den 
personen som de riktas mot och kan ses som rasistiska, homofoba och sexistiska. En annan aspekt 

som gör det svårt att upptäcka utfrysning är att mobboffret  inte är fysiskt avvikande. Det som gör att 
utfrysningen accelererar och går över till mobbning är gruppmedlemmarnas rädsla att kopplas till 
den andre. I extrema fall blir offret till slut helt isolerat från gruppen. (ibid.)  

4.3 Offrets beteende i mobbningssituationen

En del av problematiken gällande tystnaden om mobbning är att det  är kopplat till skam (Björk, 
1999: Höistad, 2001). Det anses vara skamligt att vara mobbad. Men det  är även förnedrande att ha 
familjemedlemmar, klasskompisar eller skolkamrater som blir utsatta för mobbning (Björk, 1999).  
På grund av detta är det inte sannolikt att  offret eller andra inblandade träder fram och berättar om i 

utsattheten. Det anses nämligen värre att  ”tjalla” än att bli mobbad (ibid.). Höistad (2001) menar att 
många mobboffer bagatelliserar sin utsatthet genom att påstå att läget inte är så farligt eller att det 
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blivit bättre jämfört med tidigare. Det är vanligen ett försvar mot förnedringen och smärtan som 

offret upplever. För att klara av skoldagen stänger den utsatte in sina känslor och förnekar 
situationens allvar (Höistad, 2001). Orsaken att offret inte avslöjar sanningen är skuld, skulden över 
att  det inte klarar av att  sätta sig i respekt (Larsson, 2000). Skulle personen erkänna innebär det 
kapitulering och att mobbaren vunnit. Så länge offret lever, kämpar det (ibid.). 

Aluede et al. (2008) anser att mobboffret ofta beskrivs som oroligt, försiktigt och osäkert jämfört 
med andra elever. Det är inte aggressivt men har en negativ självbild. Vidare har det ofta få 
kompisar i klassen eller på skolan och är fysiskt svagare. Utsätts offret  för mobbning under en lång 
period upplevs skolan skrämmande och ovänlig. En direkt effekt på mobbningen är att den utsatte 
blir ångestfullt, tystlåtet, blygt och ensamt (Aluede et al., 2008). I attacksituationen börjar det gråta 

eller dra sig undan (ibid.). Mobbaren och offret erfar ofta känslor av sorg, elände, ångest, ensamhet 
och depression (Swearer & Tam Cary, 2003). Vidare går mobboffret igenom ett socialt trauma och 
effekten blir ofta att det vill fly eller undvika platser där mobbning kan förekomma. Den utsatte 
slutar att gå till skolan eller vägrar att gå till vissa platser. I vissa fall flyr offret hemifrån och i 
extrema fall begår det självmord. Det upplever också att den psykosociala funktionen blir nedsatt 

(ibid.). Smokowski & Holland Kopasz (2005) framhäver att offret ofta är väldigt medvetet  om sin 
omgivning och scannar av hur den ser ut för att kunna undvika sammankomster med mobbaren.

Den som blir mobbad befinner sig i en stressig situation och det finns olika sätt att hantera det  på. 
Hunter & Boyle (2002) lyfter fram två typer av uppskattningar av situationen som de benämner det 

primära och sekundära. Den primära bedömningen innebär att offret utvärderar situationen för att se 
hur den påverkar dess välmående och där resultatet blir att mobbningen är skadlig. Den sekundära 
värderingen innebär däremot att offret ser över sin situation och vad den kan göra för att förhindra 
det. Utvärderingen mynnar sedan ut i två strategier en problemfokuserad och en känslofokuserad. 
Den problembaserade strategin innebär att offret försöker hantera situationen medan den 

känslobaserade betyder att  offret försöker hantera sina känslor och sätter upp  regler kring det. I 
mobbningssiuationen använder offret inte en strategi utan en kombination av de båda (ibid.). 

Sawyer et al. (2011) undersöker föräldrarnas uppfattning om mobbning. Föräldrar till mobboffer 
beskriver magont på måndag morgon och avvikning från skolan vid lunchtid flera gånger i veckan 

på grund av illamående. De beskriver även tydliga psykologiska effekter såsom depression där 
barnen kommer hem tystlåtna från skolan utan att vilja prata eller göra något. Ångest förekommer 
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också och det visas främst genom sömnsvårigheter och att de biter på naglarna.  En förälder berättar 

att  hennes dotter fäster sig till henne för att få hennes stöd. Detta händer när dottern är extra nere 
och har ett stort bekräftelsebehov eftersom hon inte får det i skolan av sina klasskamrater (Sawyer 
et al., 2011).  Smokowski & Holland Kopasz (2005) lyfter fram liknande psykosomatiska problem 
såsom huvudvärk och magont. En problematik som Larsson (2000) upplever är att offret känner att 
det blivit sviket. Det har under en längre tid blivit utsatt för hemskheter av kamrater utan att någon 

vuxen har vidtagit åtgärder. Barnet anser därför att vuxna är opålitliga och väljer att inte anförtro sig 
till dem (ibid.). Larssons redogörelsen anses aktuell för att besvara undersökningens första 
frågeställning om offrets utsatthet och offerskap. 

4.4 Mobbningens effekter på mobboffret

Larsson (2000) anser att ensamhet och isolering är kopplat till skam- och skuldkänslor. De 

sistnämnda sinnesställningarna existerar ofta på grund av ett  personligt misslyckande där 
utanförskap  ofta har en central roll. Författaren kan se en stark koppling mellan ett mobboffers och 
ett skilsmässobarns känslor; båda är övergivna. I mobbningssituationen ratas offret av de som det 
vill vara med allra mest; kompisarna. (ibid.) 

”Den part som blir övergiven blir chockad och lämnad med en djup känsla av att ha blivit förödmjukad 
och ratad. Han känner sorg, frustration, förbittring, hat och kanske hämndbegär. Det var plågsamt medan 
mobbningen pågick, men det som är tyngst att bära sedan de direkt illvilliga handlingarna har upphört, är 
att vännerna har övergivit en” (Larsson, 2000:130). 

Enligt Thylefors är det sveket ”...svårare att förstå och bittrare att bära än de mer fientliga handlingarna 
från mobbarna. Det är detta som skapar mer bestående problem i efterhand med en allmänt bristande 
tilltro till människor som följd. Att man inte kan lita på sina fiender är inte så märkvärdigt, men att inte 
kunna lita på sina vänner är förödande”  (Thylefors, 1987:114).

En viktig poäng i undersökningen är det som Agevall lyfter fram om mobbningens konsekvenser. 
Mobbning i skola och arbetsliv har ”...allvarliga konsekvenser för dem som drabbas. Det kan 

resultera i sämre skolprestationer, långvarig emotionell skada, lågt  självförtroende och 
självmord” (Agevall, 2007:173). Swearer & Tam Cary  (2003) framhäver att mobbning och 
diskriminering inte endast skapar negativa konsekvenser när det sker utan även i personens framtida 
liv. Den är ofta följd av kortsiktiga och långsiktiga oönskade psykosociala effekter (Ttofi & 
Farrington, 2008). Både som barn och vuxen kan offret ha sämre förmåga att anpassa sig socialt. Att 
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skaffa vänner upplevs som svårt och relationer till klasskamrater är ofta sämre. Mobbningen kan 

också skapa effekter på den psykologiska och fysiska hälsan. Offret  ses ofta som undergivet, 
tillbakadraget, isolerat och mindre samarbetsvilligt. Slutligen anses det har färre ledaregenskaper. 
(Ttofi & Farrington, 2008). Esbensen & Carson (2009) delar upp effekterna i två kategorier; de 
psykologiska och de sociala. I de psykologiska effekterna inkluderas självkänsla, empati och 
känslor av maktlöshet. De sistnämnda innefattar engagemang i andra klasskamrater, 

konfliktlösaregenskaper, skolengagemang, rädsla för offerskap och bedömning av säkerhet i skolan 
(ibid.). Rothon et al. (2011) hävdar att det i tidigare forskning utrönats en rad effekter på 
mobbningsoffret och att samtliga har en psykosocial koppling. 

Tidigare forskning visar att barn som är involverade i mobbning har fler psykiatriska symptom än 

andra barn (Ttofi & Farrington, 2008). Det kan utrönas en stark koppling mellan mobbning och 
depressionssymptom. Exempelvis tenderar mobboffer eller mobbare att oftare uppleva ledsamhet 
och otrygghet. Andra symptom som kan utvecklas är huvudvärk, sömnproblem, ryggont, dåligt 
temperament, magont, sängvätning, sämre aptit, yrsel och trötthet (ibid.). Vidare känner de sig 
annorlunda, ensamma, övergivna, misslyckade, utanför och hjälplösa (Smokowski & Holland 

Kopasz, 2005). Esbensen & Carson (2009) beskriver en sämre självkänsla, känslor av avvisning och 
ensamhet, ångesttankar samt depressiva symptom. Det är inte ovanligt  att ett tidigare mobboffer 
utvecklar ett  destruktivt beteende med ångesttankar, där självskadelse kan förekomma (Ttofi & 
Farrington, 2008). Detta kan i svåra fall utvecklas till självmordstankar. En annan effekt som lyfts 
fram är ätstörningar. Både bland tjejer och killar finns det en stark relation mellan ätstörningar och 

mobbning (ibid.). Rothon el al. (2011) lägger utöver ovanstående effekter till att män ofta får 
problem med kvinnor när de blir äldre och att offren ofta har föräldrar som själva blivit mobbade. 

Skapinakis et al. (2011) lyfter specifikt fram självmordstankar eftersom självmord är en av de 
vanligaste dödsorsakerna bland ungdomar. Tidigare forskning visar att det finns en stark koppling 

mellan ovanstående och mobbningsoffer. Däremot höjs ett varningens finger gällande att 
generalisera eftersom orsakerna kan vara flera, inte endast mobbningserfarenheten. Det kan däremot 
utrönas en progression; ju värre mobbningserfarenhet desto större risk löper personen att utveckla 
självmordstankar. (ibid.) 

Effekterna på mobbning är inte endast kortsiktiga utan även långsiktiga (Ttofi & Farrington, 2008). 
Många mobboffer är blyga som vuxna och har problem med nära relationer och förtroende. Det är 
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även vanligt med intimitetsproblem med partners (Ttofi & Farrington, 2008). Anledningen är att 

offret tidigare blivit utnyttjat samt skadat och finner det svårt att utelämna sig (Smokowski & 
Holland Kopasz, 2005). Aluedse (2006) framhåller att mobboffer ofta blir ensamvargar när de blir 
äldre. De upplevs som tystare, mer känsliga och har lättare för att gråta (ibid.). Dålig självkänsla är 
vanligt förekommande och många upplever att de befinner sig i en ond beteendecirkel som är svår 
att  bryta (Ttofi & Farrington, 2008). Förutom dålig självkänsla tar Smokowski & Holland Kopasz 

(2005) upp depression som en långsiktig effekt. 

En depressions utveckling påverkas av många händelser och relationer i en persons liv (Due et al., 
2009). Vreden är en fundamental känsla och måste existera för att vi inte skall utveckla psykisk 
ohälsa (Larsson, 2000). Om personen stänger in eller förvrider ilskan, sorgen och besvikelsen 

riskerar den att drabbas av en depression, vilket innebär att man känner fysisk och mental 
utmattning. All energi upplevs vara borta. Depressionen kan skapas som en effekt av att personen 
inte tillåtit sig själv att känna vrede vid kränkande behandling eller sorg när någon gått bort. Ett 
problem för en deprimerad person är att  acceptera hatet inombords. I det deprimerade tillståndet 
hålls hatkänslorna under kontroll och det som syns utåt är de sjukliga effekterna av anspänningen 

att försöka behålla kontrollen och att undvika en mental kollaps. Ett flertal undersökningar drar 
slutsatsen att mobboffret löper stor risk att bli deprimerat. Det har blivit  utsatt  för grymhet och 
ondska som inte förstås, som inte har kunnat förutses och som inte kan kontrolleras. Förstörelsen 
gör att det förlorar sitt egenvärde och sin självkänsla. Den utsatte tar även på sig skulden för våldet 
eftersom det  är det enda logiska sättet för den att orsaksförklara det. Vidare bär offret på sorg 

eftersom det är ledsen över kompisarna som sviket. En depression utvecklas inte bara när en person 
blivit utsatt för grymhet som inte kan hanteras utan det står även i relation till förmågan att känna 
skuld (ibid.). Ungdomar som kommer från en sämre socioekonomisk bakgrund löper större risk att 
utsättas för mobbning och de bär också med sig kraftigare effekter, där depression är en av dem 
(Due et al., 2009). Larssons beskrivning av offrets känslor i mobbningssituationen är av vikt för att 

förstå effekterna som kan skapas, vilket är en av huvudfrågorna i denna undersökning. 

4.5 Mobbningens effekter på studiesituationen

En allvarlig effekt på mobbning är offrets insatser i skolan (Rothon et al., 2011). De påverkas 
negativt och många gånger får de svårt  att klara av skolan. Det beror på att offret ofta är borta från 
skolan eller har svårt för att koncentrera sig när de väl är i där. Får det socialt stöd från sina 

Teoret%k ram 

17



föräldrar och vänner går detta däremot att förebygga (Rothon et al., 2011). Esbensen & Carson 

(2009) och Aluedse (2006) hävdar att tidigare mobboffer har en minskad möjlighet till akademisk 
karriär eftersom de under sin skoltid många gånger undvikit skolan. 

Följande beskrivning av offrets skoldag fyller en viktig funktion för att uppnå förståelse av hur 
studiesituationen påverkas, vilket är en av undersökningens frågeställningar. Skoldagen blir 

kaosartad för en person som spelar klassens hatobjekt (Larsson, 2000). Även om lektionerna börjar 
försvinner inte terrorn som äger rum på rasterna. Hoten och förlöjliganderna gör att eleven inte kan 
koncentrera sig tillräckligt  i klassrummet. Istället skapas svåra känslor. Författaren menar att barn 
och ungdomar som är deprimerade, rädda eller arga inte kan lära sig något eftersom koncentrationen 
hindras av känslorna. En effekt av det är att arbetssinnet förstörs, vilket  är förmågan att lagra 

information i hjärnan under tiden en uppgift genomförs. Vidare är arbetssinnet den mentala funktion 
som möjliggör skapandet av meningsformuleringar och lösning av matematiktal. Framgång i skolan 
beror mer på sociala och känslomässiga omständigheter än faktakunskaper och god läsförmåga.
(Larsson, 2000) 

Förutom att mobboffrets inläsningsförmåga minskar på grund av kränkningarna från 
skolkamraterna så kan det även bero på offret själv (Larsson, 2000). Offret kan själv ta beslutet att 
inte göra några ansträngningar. Det är en effekt av att förtryckarna övertygat offret  om att det är 
odugligt. Att lägga ner all verksamhet känns då bättre än att försöka och misslyckas. Detta kan visas 
i form av att offret  ofta är sjukskrivet när det  är provdag, att det inte är aktivt  i klassarbetet eller i 

grupparbeten. Vidare vill personen ofta inte vara med på muntliga presentationer eftersom det inte 
vill ha någon uppmärksamhet. (ibid.) 
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5. Metodologiska överväganden

5.1 Kvalitativ metod

I strävan att få fram ett rättvist och verklighetstroget resultat krävs vissa hjälpmedel (Andersen, 

1998). Beroende på uppsatsens undersökningsområde, kunskapssyfte samt problemställning avgörs 
vilken metod som är mest lämpad att använda. Holme & Solvang (1997:13) förklarar begreppet 
metod som ”...ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny  kunskap”. Metoden är 
styrande eftersom den förklarar reglerna för forskarens valda handlingssätt (Andersen, 1998). 

De två vanligaste metoderna inom samhällsvetenskapen är kvantitativ och kvalitativ metod 
(Andersen, 1998) och i denna undersökning valdes den sistnämnda. Anledningen var att  jag sökte 
svar av djupare karaktär. Jag ville inte ta reda på vad en stor mängd personer tyckte utan ville få 
djupare förståelse av fenomenet mobbning med inriktning mot mobboffret och dess hälsa under och 
efter mobbningen. Det som skiljer metoderna åt är hur den insamlade informationen analyseras, 

tolkas och mäts (Andersen, 1998). Syftet med en kvalitativ undersökning är att skapa en djupare 
förståelse och helhetsbild av det valda undersökningsobjektet (Hartman, 2004). Enligt Holme & 
Solvang (1997) är det i den kvalitativa metoden intressant att utröna det unika och möjligen det 
avvikande. För att kunna urskilja detta kan forskaren observera och sammanställa 
intervjupersonernas erfarenheter, föreställningar, kunskaper samt intryck (Alvesson & Deetz, 2000). 

Tolkningen som sedan görs är subjektiv eftersom den utgår från forskarens förförståelse och 
fördomar kring ämnet  (Starring & Svensson, 1994). Bryman (1997) hävdar att basen i den 
kvalitativa metoden är viljan att  skildra handlingar, händelser, värden och normer från 
respondenternas synsätt. Forskaren väljer här att se verkligheten ur intervjupersonens perspektiv 
vilket innebär att det måste finnas empati för deras känslor och upplevelser. Undersökaren måste 

också utveckla förmågan att tränga sig in i respondentens referensram och hur den nyttjas i olika 
handlingar.  Författaren betonar att det är avgörande för den kvalitativa metoden. 

Det kan ses som en risk för resultatet att använda  en kvalitativ metod eftersom forskaren då är nära 
undersökningsobjektet och därigenom påverkas (Holme & Solvang, 1997). Men det kan även gynna 

resultatet eftersom semistrukturerade intervjuer kan generera i information, uppslag och perspektiv 
som forskaren annars inte hade fått  (Alvesson & Deetz, 2000). Även Bryman (1997) lyfter fram 
detta och menar att denna ostrukturerade strategi möjliggör för skapandet av helt oväntade 
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intressanta frågeställningar. Flexibilitet hos forskaren anses här vara av stor vikt eftersom 

intervjupersonen i stor utsträckning påvekar vilken empiri som kommer att ligga till grund för 
arbetet (ibid.). Informationen som kommer fram i denna typ  av metod är ofta mer mångsidig 
eftersom respondenten har större frihet att forma sina egna svar (Alvesson & Deetz, 2000). 

5.2 Hermeneutik

Den hermeneutiska regeln säger att fenomenet skall förstås ur det enskilda och det enskilda ur 

helheten (Gadamer, 1997). Det handlar om ett cirkulärt förhållningssätt. ”Den mening, som 
föregrips som helhetlig, blir till uttrycklig förståelse när de delar, som bestämts av helheten, själva 
bestämmer denna helhet” (Gadamer, 1997:137). Förståelsen rör sig konstant mellan delen och 
helheten. Alla delar skall passa tillsammans så att  helhet kan skapas, annars kan förståelsen inte bli 
riktig. Detta benämns den hermeneutiska cirkeln och förutom att det  sker ett växelspel mellan delen 

och helheten rör sig däröver subjektiviteten och objektiviteten. Fenomenet måste ses ur alla 
perspektiv. Det är först när de två sistnämnda inkluderas som förståelsen kan bli total. (ibid.) 

Enligt Johansson Lindfors (1993) är tolkning det verktyg som forskaren använder när empiri möter 
teori i undersökningen. Under tolkningsprocessen tolkas fenomenet kontinuerligt och efter hand 

sätts det in i ett större sammanhang, där kunskapen allt mer integreras (ibid.). Hartman (2004) 
hävdar att begreppet tolkning innebär att forskaren försöker skapa förståelse för 
undersökningsobjektet, vilket är slutmålet för forskningsprocessen. Tolkning sker inte endast  utifrån 
texter utan även av företeelser. Varje människa uppfattar sig själva och sin situation på ett speciellt 
sätt samt har olika erfarenheter och referensramar, detta resulterar i en subjektiv tolkning (ibid.). 

Forskaren kan aldrig uppnå en fullständig förståelse för något eftersom den alltid har sin förståelse i 
bagaget (Hartman, 2004). Resultatet  av undersökningen blir istället undersökarens förståelse 
sammansmält med respondentens uppfattning (ibid.). Parallellt med empiriinsamlingen börjar 
analysarbetet där forskaren urskiljer de separata delarna i undersökningsområdet och dess relation 
till varandra (Andersen, 1998). Analysen innebär att  forskaren först kategoriserar och förenklar 

informationen för att sedan kunna beskriva och tolka resultatet (ibid.). Kategoriseringen är baserad 
på frågeställningen och sker för att kunna se undersökningsområdet ur ett  större perspektiv 
(Hartman, 2004; Andersen 1998). 
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Tolkningarna och kategoriseringarna i denna undersökning har påverkats av tidigare teoretiska 

kunskaper, erfarenheter, referensramar och värderingar. I processen fördes min tidigare 
offersituation under låg- och mellanstadiet med, samt läsningen kring ämnet under en av kurserna 
inom lärarutbildningen. Min egna offersituation kan vara en styrka eftersom det medför en inblick i 
offrets känslor i mobbningsituationen. Det kan generera en mer fullständig förståelse kring 
fenomenet. Tolkningen kan även bli mindre objektiv vilket kan anses vara en svaghet. 

5.3 Intervjuer

Forskningsintervjun baseras på samtalet i vardagen och är professionellt (Kvale & Brinkmann, 
2009). ”Den är en intervju där kunskap konstrueras i inter-aktionen mellan intervjuaren och den 
intervjuade” (Kvale & Brinkmann, 2009:18). I samtalet utbyter respondenten och intervjuaren 
åsikter om ett ämne som båda är intresserade av. Vidare har det en struktur och ett  syfte som 

forskaren definierar och kontrollerar. Därför är inte parterna likställda (ibid.). Jag har använt mig av 
det som Kvale & Brinkmann benämner den halvstrukturerade livsvärldsintervjun eftersom syftet 
med min undersökning var att få djupare förståelse av professionernas bild av mobboffrets utsatthet   
och vilka konsekvenserna som skapas på kort och lång sikt. Målet med denna typ av intervju är 
enligt författarna att få beskrivningar av respondenternas livsvärld och att sedan tolka betydelsen av 

dem. Även Hartman (2004) menar detta men benämner intervjun istället djupintervju och beskriver 
den som en strukturerad form av öppen intervju. Den har två syften: att leverera omedvetna 
uppfattningar av en företeelse till undersökaren och att få intervjupersonen att förmedla sin 
individuella upplevelse och förståelse (ibid.). Bryman (1997) kallar denna form av intervju får 
ostrukturerad och beskriver att forskaren då styr så lite som möjligt och lämnar stort rum för 

intervjupersonen att forma sina egna svar. 

5.4 Urval

Jag genomförde det som Johansson Lindfors (1993) benämner ett strategiskt  urval. Det innebär att 
forskaren efter egen uppfattning väljer intervjupersoner (ibid.). Det fanns en önskan om att  träffa 
personer från olika arbetsplatser som kommer i kontakt med mobboffer både undertiden 
mobbningen sker och efter den upphört. Valet föll inledningsvis på en kurator som nu arbetar på 

gymnasiet men som tidigare varit verksam på högskolan. Kuratorn kände jag till sedan tidigare. 
Vidare intervjuades en skolsköterska som idag arbetar på gymnasiet  men som har en 10-årig 
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bakgrund på grundskolans alla nivåer. Även henne fanns kännedom om innan uppsatsarbetet 

började. Jag fann det vitalt  att intervjua psykologer som jobbar på olika arbetsplatser och som 
träffar barn och ungdomar. Kontakt togs med ungdomsmottagningen och verksamhetscheferna för 
barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) via e-post, eftersom direkt kontaktinformation saknades på 
respektive hemsida. Mitt mail vidarebefordrades och tre psykologer, en på ungdomsmottagningen 
och två på BUP,  hörde av sig och var intresserade. 

Samtliga respondenter ansåg att syftet med undersökningen var viktigt och att  de upplevde 
mobbning som ett  stort problem bland dagens barn och ungdomar. Detta uttrycktes både innan och 
under intervjun. Respondenterna kompletterade varandra på ett bra sett eftersom samtliga hade 
olika bakgrund och jobbar med skilda barn- och ungdomsgrupper. Det visade sig också tydligt 

under intervjuerna då deras svar övervägande skiljde sig åt  trots att frågorna som ställdes var 
likartade. Tillsammans skapade de en bred och djup  bild av mobboffers hälsa under och efter 
mobbningen, vilket kan anses vara tillräckligt för att uppnå syftet med undersökningen. 

5.5 Genomförande av intervjuer

Intervjuerna ville jag skulle ha karaktären av ett samtal. Kvale & Brinkmann (2009) framhåller att 

det är av vikt att skapa intervjufrågor av olika natur. I början av intervjun kan det vara bra att ha 
inledande frågor såsom ”Kan du berätta om...” (Kvale & Brinkmann, 2009). Att använda sig av 
beskrivande frågor hjälper undersökaren att upprätthålla engagemanget hos respondenten vilket kan 
resultera i erhållandet  av empiriska sanningar (Johansson Lindfors, 1993). Det bör även förberedas 
uppföljningsfrågor som ställs för att få ett bredare innehåll kring en tidigare fråga. Sonderade frågor 

kan nyttjas för att djupdyka i något som respondenten sagt exempelvis ”Kan du säga något mer om 
det?”. Direkta frågor bör inte användas i början av intervjun utan när intervjupersonen redan har 
givit sin spontana beskrivning. Om respondenten börjar vandra iväg och talar om sådant som inte 
berör ämnet är det av vikt att undersökaren markerar det genom att  säga: ”jag vill nu ta upp en 
annan sak inom ämnet”. Avslutningsvis lyfter Kvale & Brinkmann (2009) fram hur viktigt det är att 

lägga in tysta pauser. 

Frågorna som utvecklades var av öppen karaktär för att få ett mer uttömmande och kvalitativt svar 
(se bilaga 1). Vidare utgick jag från Kvale & Brinkmann och försökte skapa frågor av olika form. 
Det skapades även tänkbara följdfrågor kring varje fråga. Detta ansåg jag fungerade väl under 
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samtliga intervjuer. Samtalen spelades in med diktafon och valet att  inte anteckna något under 

intervjuerna gjordes för att kunna fokusera på att ställa följdfrågor och vara aktiv i samtalet. Dessa 
beslut togs för att ytterligare skapa karaktären av ett samtal. Johansson Lindfors (1993) hävdar att 
det är av stor vikt att forskaren spelar in intervjun med diktafon just  för att  möjliggöra en god 
konversation. Att inte spela in samtalet kan göra att väsentlig information förloras när talspråk skall 
överföras till skriftspråk (Patel & Davidsson, 2003). 

5.6 Validitet och närhet

Validitet är ett centralt begrepp när det  gäller all forskning (Holme & Solvan, 1997). Det innebär att 
undersökaren studerar de variabler som vederbörande uttrycker sig vilja undersöka och detta på ett 
sätt som är trovärdigt för mottagaren. Enligt Andersen (1998) innehåller begreppet validitet två 
delar; relevans och giltighet. Relevansen behandlar överensstämmelsen mellan teori och empiri 

(ibid.). För en hög validitet krävs således en mycket stark överenskommelse mellan dessa två delar 
(Holme & Solvang, 1997). Graden av validitet är även beroende av intervjuernas tillvägagångssätt 
och forskaren bör därför agera på ett  sätt som hjälper respondenten att ge pålitlig information. 
Vidare blir närheten oftast  större i en kvalitativ intervju eftersom intervjutiden är längre än för en 
kvantitativ. Relationen mellan undersökaren och respondenten är dock inte helt problemfri då 

forskaren måste vara medveten om sig egen roll och dess betydelse för samtalet (Holme & Solvang, 
1997). Det finns två sätt att agera, antingen genom att vara aktiv och ställa många följdfrågor eller 
att  vara passiv och låta respondenten tala fritt. Frågan forskaren bör ställa sig är vilket av 
förhållningssätten som resulterar i den mest giltiga informationen (ibid.).

Efter att intervjuerna genomförts transkriberades dem samma dag eftersom innehållet då kan anses 
vara färskt. Dokumentationen skickades sedan till respektive respondent för godkännande. Detta 
ansågs vara av stor vikt eftersom det är deras uppfattningar skall föras fram. Missförstånd kan på 
detta vis även minimeras och validiteten på materialet  blir högre. Under intervjuerna ställdes breda 
och berättande frågor vilket kan anses öka giltigheten av informationen. Ställs riktade frågor kan 

intervjuaren, enligt min mening, i högre utsträckning påverka svaret. Detta ville undvikas i denna 
undersökning eftersom syftet var att söka en mindre mängd svar av djupare karaktär. Forskningens 
relevans kan anses vara hög eftersom empirin och teorin stämmer väl överens, vilket redovisas i 
analyskapitlet. 
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5.7 Etiska överväganden

Intervjupersonen påverkas av samspelet  i intervjun (Kvale & Brinkmann, 2009). Kunskapen som 
skapas i samtalet påverkar också forskarens förståelse av människans villkor. En naturlig följd av 

det blir att forskningen genomsyras av etiska och moraliska frågor. Vid val av undersökningsområde 
bör forskaren inte bara ta hänsyn till den vetenskapliga betydelsen utan även om det på något sätt 
förbättrar den humanitära situationen. Innan intervjun genomförs måste forskaren få respondentens 
samtycke till att delta och det bör även föras fram information om konfidentialitet. I detta läge är det 
av vikt att  ställa sig frågan hur mycket den intervjuade behöver veta om undersökningen innan 

intervjun och vad som kan vänta till efteråt. Vid sammanställandet av intervjun är det viktigt att 
texten representerar det  intervjupersonen menar så att inga missförstånd uppkommer. Texten skall 
vara lojal mot respondenten. Forskaren kan i analysen ställa sig frågan om informanten skall ha 
inflytande över tolkningen som görs av materialet. Att göra det kan vara av betydelse eftersom det 
är undersökarens ”...skyldighet att  redovisa kunskap som är verifierad så långt det är 

möjligt” (Kvale och Brinkmann, 2009:79). 

Vetenskapsrådets (2011) rekommendationer kring god forskningssed behandlar frågor kring 
sanning, granskning av material samt metod och rättvishet i bedömning av annan forskning.  Syftet 
med forskningen skall inte heller vara att  skada andra människor. Centralt i forskningsetiken står 

respondenterna och behandlingen av dessa. Det handlar inte endast som att skydda informanten utan 
även om att ta ansvar för sin forskning. Intervjupersoner som används i forskning inom hälso- och 
sjukvård bör enligt Vetenskapsrådet anonymiseras eftersom information om patienter är 
sekretessbelagd. (ibid.) 

Innan kontakt  togs med respondenterna formulerades ett brev där tankarna kring intervjun 
uttrycktes och varför just de var utvalda att deltaga. Jag fann det inte nödvändigt att avslöja deras 
namn i undersökningen men däremot ansågs det av vikt att ta med deras befattning eftersom den 
kan visa på olika syn av forskningsområdet. En önskan om att få använda den framfördes och 
godkändes av samtliga. Eftersom det inte fanns direkt kontaktinformation på 

ungdomsmottagningens och BUP: s hemsida togs kontakt med verksamhetscheferna istället och 
brevet blev därför anpassat  efter den situationen men budskapet bestod trots detta. Jag övervägde att 
skicka över intervjuguiden till dem innan som en förberedelse men valde istället att presentera de 
tre frågeställningarna eftersom jag ansåg att de symboliserar undersökningen tillräckligt. Att bevara 
anonymiteten av respondenterna ansågs av stor vikt eftersom de gav exempel om patienter vilket 

Metodolog%ka överväganden

24



kan härledas till dem om läsaren känner till arbetsplatsen och intervjupersonen. Precis som nämns i 

avsnittet om validitet och närhet, skickades dokumentationen av intervjuerna ut till respektive 
respondent för godkännande. Detta går väl i linje med Kvale & Brinkmanns (2009) åsikter om hur 
forskning bör bedrivas. 

5.8  Metodkritik

Jag är medveten om att fem respondenter inte ger ett generaliserbart resultat men jag ansåg trots det 

att  det var tillräckligt för att uppnå syftet med undersökningen. Att intervjua fler inom varje 
profession hade dock kunnat ge en mer komplett bild av hur olika professioner upplever 
mobboffrets utsatthet, vilka effekter mobbningen får och hur studiesituationen påverkas. 

Innan intervjuerna skickades det inte ut  någon intervjuguide utan istället undersökningens tre 

frågeställningar. Detta kan vara en nackdel eftersom intervjupersonen genom en mer detaljerad 
intervjuguide kan förbereda sig och ge mer uttömmande svar. Jag anser dock att  detta kan ta bort 
spontaniteten och ärligheten i svaren. Dessutom sammanfattar frågeställningarna undersökningen på 
ett  bra vis och behandlar samtliga delar. Frågorna som ställdes under intervjun utvecklades med 
dem som utgångspunkt (se bilaga 1). 

Att vara helt objektiv är svårt i en forskningsprocess. Eftersom jag själv varit  mobbningsoffer 
inkluderas det i min referensramen och min förförståelse. Detta kan har påverkat tolkningen av 
intervjuerna och den tidigare forskningen, och därmed resultatet av undersökningen genom att 
skildringar från respondenter eller forskning förstärks eller exkluderas. En person som inte varit 

mobbningsoffer kan se undersökningsområdet på ett helt annat sätt. Jag anser dock att min 
erfarenhet kan ses som en styrka eftersom jag själv upplevt terrorn och trakasserierna och förstår 
allvaret. Finns inte denna erfarenhet tror jag att offrets utsatthet kan bagatelliseras. 
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6. Resultat

6.1 Inledning

I detta kapitel kommer respondenternas skildringar kring mobboffrets bild av och känslor kring sin 

egen utsatthet på lång och kort sikt redovisas. Vidare framförs hur offrets studiesituation påverkas. 
Intervjupersonerna som Ni får lära känna närmre benämns enligt följande. 
- Skolsköterska: Ingrid
- Kurator: Therese
- Psykolog på ungdomsmottagning: Elin

- Psykolog på BUP: Anita
- Psykolog på BUP: Judith

Utifrån empirin och undersökningens frågeställningar har två huvudteman skapats och de används 
både i resultat och analysavsnittet. Dessa gestaltar professionernas perspektiv på offrets upplevelse 

kring sin utsatthet under och efter mobbningen. För att förtydliga benämns de: När offret befinner 
sig i mobbningssituationen och När mobbningen har upphört. En av frågeställningarna behandlar 
studiesituationen på gymnasiet och den har placerats mellan de två ovanstående delarna. Detta 
eftersom avsnittet behandlar både hur situationen ser ut när mobbningen pågår och hur den påverkas 
efter trakasserierna upphört. I huvudtemat efter mobbningen finns två underkategorier; effekterna på 

kort och lång sikt. Samtliga teman har skapats med utgångspunkt i undersökningens frågeställningar 
och kategorier som kunnat  urskiljas i intervjuerna. Resultatdelen har en kronologisk struktur där Ni 
får följa med offret från pågående mobbningen till vuxen ålder.  

6.2 När offret befinner sig i mobbningssituationen

När frågan ställs om hur länge respondenterna har mött mobboffer svarar samtliga att de mött dem 
under hela sin yrkeskarriär inom barn- och ungdomshälsovården. Elin berättar att ungdomar inte 
söker sig till ungdomsmottagningen för att de mobbas eller har blivit  det tidigare, utan för att  de har 
någon annan typ  av svårighet. Sömnproblematik, låg självkänsla, social fobi och nedstämdhet är 
några av orsakerna. När hon sedan frågar patienterna om uppväxten och skolgången är det så ofta, 

och ordet så betonas stark, personen haft en period där den blivit utsatt för regelrätta trakasserier 
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och mobbning av sina klasskamrater. Therese träffar tidigare mobboffer när de inte mår bra av 

någon annan anledning. De berättar sedan om sin historia där det förekommit mobbning, oftast är 
det endast på högstadiet  men det  finns de som varit utsatta under hela grundskolan. Ingrids 
erfarenheter säger att mobbning är vanligast på högstadiet eftersom eleverna där lever sitt eget liv 
mer än på låg- och mellanstadiet där ofta rastvaktssystem förekommer. Hon upplever att  det är 
många på högstadiet som går till skolhälsovården för att de inte mår bra, där mobbning är en 

anledning. Men även om många söker hjälp så tar det tid innan de berättar varför eftersom det 
upplevs vara en svaghet att vara utsatt (Ingrid). Barnen och ungdomarna som Anita träffar är ofta 
väldigt ledsna och nedstämda samt har ilskeutbrott eller koncentrationssvårigheter. Har mobbning 
funnits med i bilden har den varit av allvarlig karaktär där eleven i slutändan fått  byta skola. Det har 
då förekommit både fysiskt  våld och verbala trakasserier med (Anita). Judith träffar barn och 

ungdomar som under behandling utreds för någon form av funktionsnedsättning, exempelvis ADHD 
eller ADD. Dessa barn utmärker sig ofta och blir därför mobbade i större utsträckning än andra barn 
(Judith). Detta nämner även Anita. Precis som övriga respondenter är Judith av uppfattningen att 
mobbningserfarenheten inte kommer fram under första mötet med patienten utan efter ett tag.  

Normalfallet hos samtliga intervjupersoner är att de träffar mobboffret efter det att  mobbningen 
upphört och då beskriver de sin egen utsatthet. Anita berättar att barnen och ungdomarna ofta 
känner hög grad av ledsamhet, ilska och förtvivlan. ”Det är väldigt vanligt att barn får ilskeutbrott 
eller att de springer från skolan”. Men det är inte alla barn som vill berätta om sina erfarenheter 
utan de sluter sig istället och drar sig undan (Anita). Elin menar att det är smärtsamt för 

ungdomarna att  väcka minnet om mobbningen till liv och prata om det. De vill inte närma sig det 
igen. Ungdomarna hon träffar beskriver en oerhörd utsatthet och en rädsla för att gå till skolan.  
Under mötena brukar hon bekräfta för patienterna att ”...självklart så får det konsekvenser att varje 
dag ,vecka ut, vecka in, månad efter månad, kanske år efter år att gå till skolan och vara rädd och 
inte känna sig trygg”. Therese upplever att eleverna känner rädsla, skräck och ilska när de är i 

mobbningssituationen. De kan även få psykosomatiska symptom men det är inte dominerande utan 
istället det psykiska måendet (Therese). Judith upplever att offret känner ledsamhet och förtvivlan 
samt att de blir arga. Förtvivlan är ofta inget  ord barnen väljer själva utan det är något som hon 
tolkar den djupa ledsnaden som. Ytterligare en känsla som offret får är att de inte vet varför de blir 
mobbade. De hittar ingen förklaring. Barn med funktionsnedsättning kan ana att anledningen är för 

att  de är annorlunda. Patienterna utan diagnos förklarar det som att ”...det är så barn är med 
varandra”. De ser andra bli utsatta och tror att det är normalt (Judith). 
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Ingrid har under sin anställning på grundskolan träffat  barn som befunnit  sig mitt i mobbningen och 

då är det vanligt att de säger ”du får inte säga till den som har varit dum mot mig för då tror jag att 
det blir värre”. I de lägre åldrarna beskriver barnen att  de inte får vara med i gruppen. När de blir 
äldre är det fortfarande utfrysning men den psykologiska, utstuderade mobbningen har tagit över i 
form av blickar och gester. Denna typ  av mobbning är svår att upptäcka eftersom den inte syns och 
mobbaren kan förneka det genom att säga: ”men jag menar inte så. Jag bara tittar”. Symptomen 

som offren beskriver för Ingrid är magont  och huvudvärk. De berättar om en ovilja att gå till skolan,  
illamående och att de mår dåligt när de kommer till skolan. Ibland ringer oroliga föräldrarna och 
undrar varför deras barn helt plötsligt inte vill gå till skolan eftersom de alltid tyckt det varit roligt 
tidigare. Många gånger upplever inte lärarna detta då eleverna är duktiga på att dölja mobbningen. 
Orsaken till att föräldrar inte få reda på mobbningen är att de skäms över att de blir utsatta (Ingrid).

Skoldagen för mobbningsoffret blir otroligt jobbig menar Ingrid. Elever får exempelvis 
kommentarer som ”här hör ni inte hemma” eller så tar mobbarna offrets kläder och spolar ner dem 
i toaletten. Det finns de som blir inknuffade på toaletten där mobbarna håller fast dörren. Att 
undvika situationer där offret kan bli utsatt står i centrum. Några väljer att låsa in sig på toaletten 

eller att sitta under trappavsatser där ingen kan hitta dem. När klockan sedan ringer in går de 
tillbaka till klassrummet (Ingrid). Judith berättar att offrets saker ibland kastas iväg eller att det blir 
hotat via sms. Hot som ”jag ska döda dig” är inte ovanligt bland 14-15-åringar. En intressant 
skildrings om hon berättar om är att det ibland är yngre gäng som ger sig på en äldre person. Det 
bör tilläggas att exemplet som tas upp gäller en person med funktionsnedsättning. I denna situation 

är det vanligt med hot om att de skall komma i grupp  och slå ihjäl personen, vilket kan ses som  
mycket allvarligt (Judith). 

När jag frågar Anita vilka känslor och symptom offret beskriver när de är i mobbningssituationen 
berättar hon följande: ”Det kan vara mycket att ”det var så här många” eller ”de var så här mycket 

äldre än mig”. Om någon har blivit slagen så har man inte vågat slå tillbaka för det är ingen idé, 
de är för många, och det är ju det som är mobbning oftast”. Hon tar upp ett  exempel om en kille 
som blivit utsatt för en systematisk våldsam mobbning där förövarna följt efter honom på stan och 
uppträtt hotfullt utanför affären när han kommit dit med sin mamma. I skolan har de använt fysiskt 
våld. Orsaken till att  just han är utvald, menar Anita, är utseendet. Mobbarna har hittat en öm punkt 

i utseendet som de utnyttjar för att väcka reaktioner (Anita). Elin lyfter fram exempel där offrets 
mössa spolas ner på toaletten, där det inte har någon att sitta med i matsalen och att det går ensam 
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på rasterna. Hon har träffat enstaka patienter som varit mitt i mobbningssituationen och då har de 

främst handlat om att de inte har någon att vara med i grupparbeten när de går på gymnasiet. ”Där 
har jag varit lite både chockad och förbannad över att lärare inte märker det i större utsträckning, 
att man fortfarande har sådana här system att man får välja själv vilka grupper man ska vara i när 
man vet att det är som alltid att någon blir utanför, att man inte försöker motverka det från början, 
att göra något åt gruppdynamiken i klassen och att läraren bestämmer: ”nu jobbar ni ihop och nu 

jobbar ni ihop””. 

Chockerande många av Elins patienter säger att det inte var någon som märkte att de blev mobbade. 
De kände sig helt ensamma. Men det  har förekommit offer som haft någon vuxen på skolan som 
vetat om deras situation och som varit en nyckelperson för måendet i mobbningssituationen. Tyvärr 

har den vuxne dock inte kunnat agera i sin position. Elin nämner att elever som blivit  utsedda till 
kamratstödjare ibland är de som leder mobbningen: ”hur ska jag kunna vända mig till en 
kamratstödjare när den håller på att mobba mig också”. Det markeras att det  inte är generaliserbart 
men att det är hennes erfarenhet. 

Ett tillvägagångssätt som används för att såra offret är Internet och sms. Therese upplever att offret 
blir väldigt utsatt  på Internet. ”Där förekommer mycket som vi vuxna inte har insyn i eller vet om 
överhuvudtaget”. Det som förs fram är förolämpningar, skitsnack och ibland rena hot. Däremot tror 
hon inte att offret blir mer sårat, utan att det bara är ett nytt verktyg som mobbarna nyttjar. Elin tror 
att  mobbningen blivit värre på grund av cybermobbningen. Kommunikationsytorna är större och 

som ungdom förväntas man vara delaktig. Hur starka effekter som skapas hos den utsatte menar hon 
att vi inte kan se ännu, men att kraven på hur ungdomarna och barnen skall vara har skruvats upp 
om en jämförelse görs med 1970-talet. Ingrid upplever att mobbningen på Internet och via sms är 
mer sårbar för offret. ”Folk tänker sig att har de inte personen framför sig så kan man i princip 
skriva vad som helt. De tänker inte riktigt på hur mottagaren känner och det tycker jag är farligt”. 

6.3 Studiesituationen

Therese har uppfattningen om att det finns elever som har stora kunskapsluckor när de kommer upp 
på gymnasiet. Om det däremot beror enbart på mobbning vågar hon inte säga eftersom det ofta 
finns fler orsaker än det psykiska måendet. En mer vanligt förekommande orsak är någon typ av 
koncentrationssvårighet eller att eleven har det jobbigt hemma. Therese menar att människan är 
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komplex och för att finna anledningar till varför eleven inte kan arbeta i skolan måste man gräva 

djupt. Däremot hävdar hon att offrets studier påverkas eftersom utsattheten gör att  det mår dåligt. 
Genom ett sämre mående skapas hinder för lärande (Therese). Elin tror att mobbningen påverkar 
studiesituationen mycket negativt. ”För hur kan man koncentrera sig och få bra studieresultat om 
man går runt och är rädd hela tiden?”. Även Judith hävdar att  mobbningsoffret får 
koncentrationssvårigheter. ”Man tänker på händelsen innan som var ute i korridoren, istället för 

full fokus på uppgiften och vad läraren säger, utan istället så går tankarna på ”oj, kunde jag göra 
på något annat sätt?” eller förtvivlan”. 

De elever som är högpresterande i skolan kan utsättas för mobbning på grund av det och Elin tror 
att  även deras förmåga att prestera sänks då. Denna skildring tar även Judith upp. Anita tror att den 

som är utsatt  för mobbning halkar efter i skolan och får svårt att koncentrera sig. Hennes erfarenhet 
är då att skolorna ofta tror att eleven har ADHD. ”Men är man på sin vakt hela tiden då kan man ju 
inte koncentrera sig på skolundervisningen, om man när som helst väntar sig att få en smäll eller ett 
glåpord. Det är ju inte rimligt.” För att kunna prestera behöver eleven känna viss trygghet med 
klassen och kamraterna (Anita). Ingrid har träffat elever som på grund av mobbningen stannar 

hemma från skolan, de blir så kallade hemmasittare. I de fallen påverkas studierna i högre grad än 
om de hade gått till skolan (Ingrid). 

Om man inte tar tag i mobbningsproblematiken tror Anita att barn med god inlärningsförmåga kan 
få stora kunskapsluckor om de skolvägrar. Barn som är i behov av särskilt stöd utmärker sig och 

löper större risk för att bli utsatta för mobbning och effekterna hos dem blir därför mer markanta än 
hos en normalbegåvad elev (Anita). Judith tror också att mobbningen kan skapa kunskapsluckor hos 
barnet. Däremot är hennes uppfattning att barnen är duktiga på att ta igen det som missats hemma 
med föräldrarnas hjälp. Barn som saknar stödet hemifrån, tror hon, dock kan få svårigheter om 
mobbningen pågår under lång tid. Att eleverna inte skulle bli behöriga till gymnasiet  ser ingen av 

respondenterna. Blir personen inte behörig tror Elin att det ligger någon annan problematik bakom 
såsom dyslexi eller kognitiva svårigheter. Även Judith tror det och lägger till ADHD och autistiska 
svårigheter. ”Oftast är det andra egna svårigheter, inte bara yttre faktorer som en långvarig 
mobbning, som gör att man inte klarar gymnasiet”. Ingrid tar upp  en allvarlig problematik som inte 
nämns av de andra respondenterna. Hon berättar om en kille som är sjukskriven på gymnasiet på 

grund av offersituationen under grundskolan. ”Det har inte varit några problem med studierna 
under högstadiet, utan det är först nu på gymnasiet det kommit ikapp honom”. 
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6.4 När mobbningen har upphört

6.4.1 Effekterna på kort sikt

Elin upplever att många av hennes patienter har en tidigare mobbningserfarenhet. Innan intervjun 

gjordes ett överslag och hon drog slutsatsen att det är cirka hälften. Av”...de jag har i behandling 

just nu, cirka 30 pågående patienter som rullar runt, så är det säkert hälften som har den här 

erfarenheten med sig, att de varit utstött i olika grad och olika längd, en del riktigt illa och några 

har känt sig liksom utanför under någon period i sitt liv”. Tidigare arbetade hon på vuxenpsykiatrin 

och där var det också vanligt förekommande. Elins tes är att mobbningserfarenheten sätter djupa 

spår och lätt triggas igång i liknande situationer senare i livet. 

När mobbningen har upphört  känner offret befrielse eftersom det äntligen slipper tidigare kontakter 

som varit negativa, menar Therese. Men förutom en positiv befrielsekänsla får personen ärr i själen 

och de bär med sig en stor sorg. Hur effekterna blir påverkas mycket av vad som händer senare i 

livet. Therese hävdar att ”det kan hända dåliga saker men kan det sedan hända bra saker i ens liv 

så påverkar det ju ens mående”. ”Det är klart att till viss del bär man med sig den här negativa 

erfarenheten. Det finns ju kvar, men kan man hitta positiva bitar och erfarenheter, det är klart att 

det är jätteviktigt. Det är viktigt för alla men speciellt för de som haft många negativa saker innan”. 

Denna uppfattning delar även Judith och hon tror att många som blivit  mobbade på grundskolan 

hittar sin plats på gymnasiet  och får ett lyft. Elin hävdar däremot att även om personen får positiva 

korrigerande händelser efter det att mobbningen upphört så kan stressande livsomständigheter göra 

att  känslorna kring utsattheten återuppstår. ”Så stora konsekvenser har det ändå att ha varit med om 

det här”. Så länge vi mår bra kan vi hålla känslorna på avstånd men när sårbarheten ökar kommer 

de upp till ytan igen (Elin). Ingrid tänker sig att utsatthetskänslan sitter kvar i hjärtat hos offret 

eftersom det är en trauma som pågått under en lång tid. 

Judith lyfter fram en annan bild av hur offret kan må direkt efter att mobbningen upphört. Hon 

tänker sig att offret istället mår dåligt och att det inte vågar gå tillbaka till skolan. Rädslan över att 

mobbningen kommer börja igen skapas. ”Det blir så att skolan omvandlas från en trygg miljö till 

en otrygg miljö. ”Vågar jag lita på vuxna att de ser?”. Tillitsbristen har ju ökat till skolan som en 
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trygg plats att vara på”. En vanlig effekt  på den känslan är psykosomatiska symptom som magont, 

huvudvärk och sömnproblem. 

Anita tror att det direkt händer något med självkänslan, den blir sämre. ”...för det är så viktigt för 

oss att passa in i ett sammanhang och få vara med. Det är verkligen evolutionärt framvecklat att vi 

är sociala varelser och behöver vara med i en grupp. Så omedelbart händer det något som säger att 

”det är något som är fel på mig””. Elin tror att tilliten till andra blir sämre och att de utvecklar 

självkritik och självförakt. Personen lägger felet på sig själv och kan gestaltas i form av självsvält, 

överätning eller kompensation på något annat vis. Självskadebeteende kan också utvecklas för att 

reducera ångestkänslorna och uttrycka självförakt (Elin). Judith beskriver självskadebeteende som 

en strategi för att lösa en stress- och ångestsituation. När personen befinner sig i en situation där den 

skall genomföra något som tidigare upplevts negativt skadar den sig själv för att hantera känslorna. 

Men att mobbningen är den enda orsaken till beteendet tror inte Judith, utan oftast är det  flera 

faktorer som ligger bakom. Anita upplever att självskadebeteende är vanligt bland ungdomar idag 

och att det förmodligen är extra vanligt om man blivit utsatt för mobbning. Detta eftersom det är en 

upplevelse som är svår att förstå samt hantera. Ett destruktivt beteende är vanligt  förekommande när 

personen känner att  det är något fel på den. ””Jag är äcklig och dålig och passar inte in”. Det blir 

ett sätt att hantera ångesten och få den till något konkret. Man vänder självhatet. Det är så jobbigt 

att gå runt och tänka på och då skadar man sig själv rent fysiskt istället. Kroppsendorfinerna gör 

att det känns bättre”. Precis som Elin tror Therese att ett tidigare mobboffer blir försiktiga när det 

gäller sociala kontakter och att  de ibland blir för försiktiga. Ingrid hävdar också att de blir försiktiga 

när de kommer i nya situationer, exempelvis när de kommer upp på gymnasiet. Det som påverkar är 

självförtroendet eftersom erfarenheten gällande sådana situationer inte är bra (Ingrid). 

Den allvarligaste effekten som Therese kan se är att offret känner att det inte finns någon lösning på 

situationen och begår självmord, vilket hon lyfter fram har hänt i Sverige. Ingrid berättar om en tjej 

som i årskurs 6 stod med en kniv i handen och skulle ta självmord. ”Precis i samma ögonblick 

ringde det på dörren och en annan tjejkompis kom som hade sett att hon inte mådde bra och ville 

kolla hur hon mådde. Det var det som var det avgörande, det som gjorde att det inte hände något”. 
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6.4.2 Effekterna på lång sikt

Elin tror att  många tidigare mobboffer får korrigerande erfarenheter och att  livet löper på bra både 

gällande arbetslivet och skolan. Men händer det däremot något negativt som skapar stress kan 

personen falla tillbaka och psykisk ohälsa kan blomma med exempelvis depression och ångest 

(Elin). Anita tänker sig att en effekt på lång sikt är att  självkänslan skadas, vilket kan vara svårt att 

reparera. ”Så jag tänker mig att det blir en sårbarhet som man bär med sig som sedan kan vara en 

riskfaktor för att utveckla olika psykiska problem, sociala svårigheter eller ångest och depression”. 

Ytterligare en effekt som tas upp är social fobi. Om en person utvecklar social fobi i tonåren eller i 

vuxen ålder är det vanligt förekommande med en tidigare mobbningserfarenhet. Att vara utsatt för 

mobbning kan i sig vara något som påverkar sårbarheten för utvecklandet av ångest  och depression. 

Men det  kan även ligga någon annan problematik bakom. Blir en person med någon svårighet utsatt 

för mobbning kan symptomen bli ännu större, de kan bli tydligare och förstärkas, menar Anita. 

Judith tänker sig att en långsiktig effekt av mobbningen blir sänkt självkänsla och sänkt 

självförtroende. ”Man får med sig en erfarenhet att inte våga ta för sig, att vara försiktig”.  Offret 

bär med sig ett kognitivt schema där de tänker ”...tänk om jag säger något så att de börjar reta mig 

igen”. Det är inget som försvinner på kort sikt utan är svårt att korrigera. Utöver det tror hon att 

känslorna av nedstämdhet och energilöshet fortsätter, vilket kan utvecklas till en depression. Hur 

effekterna blir för varje person påverkas av den genetiska ärftligheten. ”En del har 

ängslighetsfaktorer, de kanske drar sig mer åt social fobi-hållet. Det kan ju finnas kvar långt upp, 

att man har svårt att ställa sig inför en grupp människor och prata. Man har med sig en ärftlighet i 

sin personlighet, men man kan ju också ha den mer introverta, det mer depressiva och då kanske 

det är den” (Judith). 

Anita tror att det händer något med personens grundläggande trygghet när den blivit utsatt för 

mobbning. Det kan bli ett problem det tidigare offret går in i en parrelation. ”Jag tror att rädslan av 

att ”ingen vill ha mig”, att rädslan av att bli avvisad, blir större och det blir svårare att gå in i en 

relation, öppna sig i en relation och liksom visa sig sårbar”. Eftersom personen blir utelämnad och 

sårbar i en parrelation kan det kännas svårare än i en vanlig vänrelation (Anita). Elin kan däremot se 

att  en bra parrelation kan ge positiva effekter. Tryggheten som skapas och känslan av att den andra 

personen tycker om en, blir en korrigerande händelse som bryter det tidigare negativa mönstret. 
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Hon kan dock se att det kan utvecklas till en svårighet om personen har låg självkänsla och trycker 

ner sig själv. Ingrid tror att en person som blivit utsatt för mobbning kan ha svårt att  ge sig hän i en 

relation eftersom de är osäkra och rädda att bli sårade igen. 

Det som normalt sett orsaker en depression är någon form av separation, berättar Anita. Det kan 

vara en skilsmässa, ett  dödsfall i familjen eller en kompis som flyttar. Separationen gör att personen 

lägger skulden på sig själv och börjar dra sig undan. Hon tror att mobbning kan vara en orsak till en 

depressions utveckling eftersom offret utesluts från gruppen. Att försöka undvika gruppen blir då ett 

sätt att fly. ”Ju mindre man syns desto mindre risk att de är på mig och det är ju ett depressivt 

symptom”. När en person är deprimerad befinner den sig i en konstant  gråzon av nedstämdhet. Att 

säga ifrån i ett deprimerat tillstånd är svårt, istället accepteras situationen och personen drar sig 

undan. Alla lägen som kan vara konfronterande eller potentiella konfliktsituationer undviks (Anita). 

En annan möjlig effekt som Therese kan se är ätstörningar, men slutsatsen att mobbningen är den 

enda orsaken vill inte dras. Människan är en helhet och det finns flera faktorer som är orsaken till 

varför man mår dåligt. Anita, Judith och Elin upplever inte att  ätstörningar är en vanligt 

förekommande effekt bland just tidigare mobbningsoffer. Judith anser att ätstörningar ofta skapas 

genom att någon anmärkt på personens utseende, exempelvis tjocka lår. Anitas erfarenhet är att 

ätstörningar och framförallt anorektiker är högpresterande i skolan och anses vara den ”duktiga 

flickan” eller den framgångsrika idrottseleven. 

I vuxen ålder tror Elin att tidigare offer kan tänka tillbaka på vad de varit  med om och se hur det 

påverkar dem i par- och vänrelationer. På gymnasiet tror hon dock inte att personer gör det. Då är de 

inte alltid medvetna om samband som kan finnas. Det tilläggs också att det är svårt att hitta en orsak 

till varför personerna mår som de gör men när historien om mobbningen rullas upp kan de förstå att 

deras mående delvis beror på det. Många av hennes patienter vill inte rota i det som varit eftersom 

det är smärtsamt, istället vill de lägga det bakom sig och blicka framåt. 
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7. Verklighet sammansmälter med forskning

7.1 Inledning

Utgångspunkten i denna undersökning är respondenterna och därför har analyskapitlet  samma 

struktur som föregående del. Analysen skall i min mening vara sprungen ur resultatet vilket gjort 
valet än lättare. I detta avsnitt tolkas empirins förhållande till teorin och de båda skildringarna vägs 
mot varandra. Hartman (2004) och Andersen (1998) hävdar att forskningsområdet  då kan ses ur ett 
större perspektiv. Empirin får enligt  min mening då inte bara ses i sitt  egna sammanhang utan även i 
teorins vilket ökar förståelsen. I detta kapitel ligger fokus på mobbningen som sker i skolmiljön och 

hur offret hanterar det. Detta eftersom det är det som vi gymnasielärare kan dra mest lärdom av. 
Vidare kan vi genom att förstå vilka effekter som skapas hos offret få djupare förståelse för elever 
som bär med sig denna sorg. 

7.2 När offret befinner sig i mobbningssituationen

Enligt Eriksson (2001) råder det en oändlig kamp för mobbningsoffret, där det slungas mellan olika 

system och till slut inte vet vart det hör hemma. I det administrativa systemet är det inkluderat  men i 
det sociala exkluderat. Alternativen som finns i denna situation är att  byta skola, kämpa för att få 
vara en del i gemenskapen eller att acceptera sin roll som isolerad (ibid.). Skoldagen blir jobbig för 
den utsatte på grund av att den upprepade gånger får höra att den ej är välkommen (Ingrid). I 
extrema fall förekommer även dödshot (Judith). Ingrid och Elin berättar att offren de träffat vill 

undvika skolan och inte befinna sig i den utsatta situationen. Detta eftersom de upplever rädsla, 
ledsamhet och förtvivlan (Elin & Anita). Ovisshet bildas också då offret vanligen inte vet varför det 
blir utsatt  (Judith). Swearer & Tam Cary  (2003) lyfter fram känslor som sorg, elände, ångest och 
ensamhet. Författarna förklarar frånvaron i skolan som att offret  upplever ett socialt trauma och 
därför flyr från och undviker platser där det kan bli utsatt. Genom detta skapas ökad medvetenhet 

om omgivningen och förmågan att scanna av situationer (Smokowski & Holland Kopasz, 2005). 
Ingrids framhåller att utsatta barn ofta undviker skolan för att de mår dåligt där. 

Att vara utsatt  för mobbning anses skamligt (Björk, 1999). Det  är en av anledningarna till att 
mobbning sker i det tysta och att offret väljer att inte träda fram (ibid.). Den utsatte ger upp  för att 
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mobbarna är för många och drar slutsatsen att det inte är någon idé att försöka (Anita). Eftersom det 

anses vara skändligt vill offret  inte berätta för någon att det blir utsatt och framförallt inte vilka som 
är mobbarna (Ingrid). Ingrid menar att barnen vanligen inte säger vem det är som är elaka mot dem 
och orsaken är att  det råder misstanke om att  det då blir värre. Detta är en anledning till att många 
föräldrar inte vet hur deras barn egentligen har det i skolan och blir förvånade när de får reda på 
sanningen (Ingrid). Att ”tjalla” anses värre än att vara mobbad (Björk, 1999). Larsson (2000) 

accentuerar ett annat perspektiv där barnen inte berättar sanningen för vuxna eftersom de känner sig 
svikna. De har blivit trakasserade utan att vuxenvärlden agerat. Författaren hävdar även att ett 
erkännande hos den utsatte innebär kapitulering och att mobbaren vunnit. Offret kämpar så länge 
det lever. Detta syns tydligt i respondenternas berättelser då samtliga hävdar att  det tar flera möten 
innan barnen och ungdomarna berättar att de tidigare varit mobbade. Skammen bär de med sig 

efteråt och enligt Therese anses det vara en svaghet att vara utsatt för mobbning. Anitas upplevelse 
är att inte alla barn vill prata om mobbningen efteråt. Anledningen är att det är smärtsamt att väcka 
upplevelsen till liv igen (Elin). 

En problematik som råder gällande mobbning är att det är svårt för en utomstående att förstå 

öknamnen, rykterna och historierna som mobbarna skapar om offret (Agevall, 2007). De muntliga 
angreppen är anpassade att passa just offret och ingen annan. En annan orsaksförklaring som 
accentueras är att offret  inte avviker fysiskt (ibid.). Höistad (2001) framhåller att offret  ofta 
bagatelliserar sin egen utsatthet och hävdar att det inte är så farligt. Det är offrets försvar mot den 
förnedrande och smärtsamma situationen och verktyget för att  klara av skoldagen (ibid.). Elin 

uttrycker stor frustration gällande att många lärare inte lägger märke till utstötta elever och 
exempelvis inte har någon att arbeta med i gruppmoment. Hon lyfter även fram skräckexempel där 
lärarna utsett kamratstödjare som visat sig vara mobbare. 

När offret  befinner sig i mobbningssituationen kan det skapa psykosomatiska symptom, såsom 

huvudvärk, magont och sömnsvårigheter. Det är ofta därför barnen och ungdomarna söker sig till 
utvalda respondenter. Det är genom dessa symptom som föräldrarna börjar märka att barnet inte 
mår bra (Sawyer et al., 2011). Barnen klagar på magont på måndag morgon eller går hem tidigare 
från skolan för att de mår dåligt. Ångest är vanligt förekommande och även depressionstendenser. 
Barnet känner även större behov av närhet  och bekräftelse från föräldrarna eftersom det inte får det 

från sina klasskompisar (ibid.). 
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7.3 Studiesituationen

För en person som ses som gruppens hatobjekt blir skoldagen kaosartad (Larsson, 2000). När 

klockan ringer in för lektion upphör terrorn, men bara för en stund. På nästa rast fortsätter den 
(ibid.). Det skapas känslor av rädsla hos barnet och koncentrationen störs (Elin). Tankarna går till 
händelsen på rasten och vad offret kunde gjort  annorlunda och inte på uppgiften som skall 
genomföras på lektionen (Judith). Larsson (2000) menar att utsattheten på rasten gör att eleven inte 
kan koncentrera sig i klassrummet. När barn bär på djup  ledsamhet, rädsla eller vrede störs 

arbetssinnet. Det som avgör om ett barn har stor framgång i skolan är inte goda faktakunskaper eller 
god läsförmåga utan de sociala och känslomässiga omständigheterna (ibid.). För att kunna prestera 
behöver eleven känna trygghet med klassen (Anita) och ha god psykisk hälsa (Therese). Det 
förklarar varför ett mobboffers skolprestation drabbas hårt (Larsson, 2000). Däremot höjs ett 
varningens finger för att dra slutsatsen att det dåliga studieresultatet endast beror på mobbningen 

(Therese). Eleverna har ofta någon annan svårighet såsom koncentrationssvårigheter eller problem i 
hemmet som påverkar. Att hitta orsaksbanden kan vara svårt och det gäller därför att gå på djupet 
(Judith & Elin.). Det  kan dock förekomma missförstånd där lärarna misstänker att eleven har någon 
form av funktionsnedsättning såsom ADHD (Anita). Men eftersom offret ständigt är på sin vakt och 
förväntar sig en smäll eller ett skällsord är det svårt att koncentrera sig (ibid.). 

En förödande effekt på skolsituationen är om offret tar beslutet att inte anstränga sig överhuvudtaget 
(Larsson, 2000). Beslutet visar att mobbarna har lyckats med sitt  uppdrag. De har gjort att offret 
känner sig totalt odugligt. Effekten blir att skolan undviks helt istället  för att göra ett försök och 
misslyckas. När examinationstillfället kommer väljer den utsatte att stanna hemma (ibid.). Anita tror 

att  det kan vara en möjlig effekt  om skolan inte tar tag i mobbningsproblematiken. Eleven blir då en 
så kallad hemmasittare (Ingrid). Judith upplever däremot att  många barn är duktiga på att  ta ikapp 
det som förlorats hemma med god hjälp av föräldrarna. Detta kräver dock att  de har stödet 
hemifrån. Pågår mobbningen under en lång tid och hjälpen inte finns ser hon att studierna kan 
påverkas negativt. Rothon et al. (2011) tar även upp detta och hävdar att  barnen kan klara sig i 

skolan om de får stöd hemifrån. 

Forskningen tar inte upp  något om behörigheten till gymnasiet. Esbensen & Carson (2009) lyfter 
fram att ungdomar som tidigare varit mobbningsoffer löper större risk att  inte göra akademisk 
karriär eftersom de missat mycket i skolan och eventuellt varit borta långa perioder. Att 

ungdomarna inte skulle bli behöriga till gymnasiet kan ingen av intervjupersonerna se eftersom det 
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då oftast ligger någon större problematik bakom. Elin ser då exempelvis dyslexi eller någon 

kognitiv svårighet. Therese som arbetar som kurator på en gymnasieskola har dock uppfattningen 
att det  finns många elever som har stora kunskapsluckor när de börjar på gymnasiet. Däremot vågar 
hon inte dra slutsatsen att  det endast beror på mobbning eftersom det vanligtvis finns flera orsaker 
såsom problem hemma eller koncentrationssvårigheter. Anita och Judith kan se att  kunskapsluckor  
skapas om det inte vidtas några åtgärder gällande mobbningssituationen. Båda tillägger att det ofta 

är barn med någon form av funktionsnedsättning som blir utsatta för mobbning eftersom de 
utmärker sig och effekterna på studiesituationen blir då större än för ett normalbegåvat barn. Risken 
att inte klara av gymnasiestudierna blir då än större. 

7.4 När mobbningen har upphört

7.4.1 Effekterna på kort sikt

Larsson (2000) menar att offret efter mobbningen bär med sig känslor av förödmjukelse, sorg och 

hat. De jobbigaste känslorna uppstår inte under tiden mobbningen pågår utan istället efteråt. Först 

då utvecklas känslor av att vännerna har svikit samt övergivit  (ibid.). Sveket är svårare att förstå än 

mobbarnas aktioner (Thylefors, 1987). Therese menar däremot att offret känner befrielse efteråt 

eftersom det då slipper personer som behandlat det illa. Men det finns även en baksida på myntet 

där personen bär med sig stor sorg (Therese). Efter att mobbningen upphört kan det tidigare offret 

känna ångest över att gå till skolan eftersom det känner sig utanför gemenskapen (Ttofi & 

Farrington, 2008). Judith lyfter även fram detta och menar att personen känner rädsla över att 

mobbningen kan börja igen. Tilliten till skolan som en trygg miljö har minskat. I denna situation 

kan psykosomatiska symptom bildas såsom magont och huvudvärk (Judith). Det är genom dessa 

symptom som skolhälsovården ofta får kontakt med dem, menar Ingrid. 

Att uppleva känslor av svek skapar, enligt Thylefors (2000), varaktiga problem i form av sämre 

tilltro till andra personer. Det är en sak att  inte lita på sina fiender, men att inte kunna lita på sina 

vänner känns förkrossande (ibid.). Elin hävdar att mobbning är så jobbigt för offret att det får 

effekter även om personen får korrigerande positiva händelser. Följderna visar sig inte när livet 

känns bra utan när det uppstår en stressig och jobbig situation. Känslorna kring offersituationen 

kommer då tillbaka (Elin). Esbensen & Carson (2009) delar upp effekterna i psykiska och sociala. 
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De psykiska effekterna innefattar bland annat självkänslan. Det är något som flera av 

respondenterna lyfter fram. Anita menar att självkänslan blir sämre. Människan är en social varelse 

som vill vara med i gruppen och utesluts den läggs felet ofta hos personen själv, vilket sedan kan 

utvecklas till självförakt.  Det gör också att tilliten till andra människor minskar (Anita). En möjlig  

följd av självföraktet är självskadelse, vilket blir en strategi för att hantera känslorna (Judith).  

De sociala följderna innefattar skolengagemang, rädsla för offerskap och kontakt med klasskamrater 

(Esbensen & Carson, 2009).  Elin tror att tidigare mobboffer blir försiktiga när det gäller att ta 

kontakt med andra människor och Therese menar att de nästan kan bli för försiktiga. Ttofi & 

Farrington (2008) benämner dessa effekter istället för psykosociala och inkluderar då 

anpassningsförmågan socialt och känslomässigt. Personens förmåga att skaffa vänner och ha bra 

relationer är sämre. Den kan även upplevas som tillbakadragen och isolerad (ibid.). Detta stämmer 

in med Anitas bild av social fobi som nämns som en möjlig effekt, men framförallt en långsiktig.  

En mycket allvarlig följd som både forskningen och denna undersökning visar är självmordstankar. 

Skapinakis et al. (2011) Esbensen & Carson (2009) och Agevall (2007) är några forskare som lyfter 

fram det. Ingrid skildrar ett specifikt exempel och Therese nämner att det är den allvarligaste 

effekten på mobbning. Självmord på grund av mobbning är något som hänt inte bara utomlands 

utan i Sverige (Therese). 

7.4.2 Effekterna på lång sikt

För många tidigare mobboffer löper livet på bra när det gäller skola och arbetsliv (Elin). Men när 
det händer något negativt kan den psykiska ohälsan blomma ut där depression och ångest kan 
utvecklas. Självkänslan accentueras som både en effekt på lång och kort sikt av Anita. Detta 

framhåller även Aluedse (2006). Sårbarheten som personen skapar blir en svaghet och risken att 
utveckla psykiska eller sociala problem ökar (Anita). Blygheten och försiktigheten finns kvar hos 
personen som vuxen (Ttofi & Farrington, 2008) och det är inte ovanligt att den upplevs som en 
ensamvarg (Aluedse, 2006). 

Tidigare mobboffer har som vuxna ofta problem med nära relationer och förtroende (Ttofi & 
Farrington, 2008). En möjlig förklaring är att de tidigare blivit sårade och har svårt för att 
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exploatera sig (Smokowski & Holland, 2005). Personen för med sig erfarenheten av att inte våga ta 

för sig (Judith). Det finns ett kognitivt schema som säger att den blir retad om den säger något. Att 
korrigera det är svårt. Ttofi & Farrington (2008) hävdar att många tidigare mobboffer upplever att 
de befinner sig i ett beteendemönster som är svårt att bryta. Parrelationer kan upplevas 
problematiska av tidigare mobboffer eftersom det händer något med den grundläggande tryggheten 
när en person blir utsatt för mobbning (Anita). Att visa sig sårbar och att  utelämna sig upplevs som 

jobbigt. Ttofi & Farrington (2008) lyfter fram detta scenario och anser att det kan finnas svårigheter 
i nära relationer och att  det kan uppstå intimitetsproblem med en partner. Orsaken är sårbarheten, 
precis som Anita berättar. Elin kan dock se motsatsen, att en bra parrelation kan bli en positiv 
korrigerande händelse eftersom det skapas trygghet genom att den andra personen tycker om en. 
Svårigheten med att knyta an till andra personer och ta kontakt kan utvecklas till social fobi. Det är 

en vanlig effekt om det finns mobbningshistorik, menar Anita. 

En långsiktig effekt som både intervjupersonerna och tidigare forskning kan se är depression. Ttofi 

& Farrington (2008) kan se en tydlig koppling till mobbning. De utsatta löper större risk att bli 
deprimerande än andra eftersom de varit med om något hemskt som inte kan förklaras (Larsson, 
2000). Eftersom offren inte kan orsaksförklara händelserna lägger de skulden på sig själva därför att 
det upplevs mest logiskt (ibid.). Anita kan se depression som en möjlig effekt eftersom det oftast 
utvecklas vid någon form av separation. Den gör att personen lägger skulden på sig själv och drar 

sig undan. Offret skiljs från gruppen och att undvika den blir ett sätt att slippa mobbningen. Att inte 
vilja synas och att dra sig bort  anser hon är ett depressivt symptom. En annan orsaksförklaring till 
varför en depression utvecklas menar Larsson (2000) är personens förmåga att  tillåta sig själv att 
känna vrede när något tragiskt inträffat. För en deprimerad person är det svårt att acceptera att  den 
bär på hat. All ilska, sorg och besvikelse stängs inne och får inte utlopp. Att  vara i en konstant 

gråzon, menar författaren, gör att vredeskänslorna hålls kontrollerade. Anita beskriver 
sinnesställningen hos en deprimerad som en ständig gråzon. Humöret som regerar är då 
nedstämdhet. Situationer som kan innebära konfrontation eller konflikt undviks in i det längsta. 
Judith har samma bild som Anita och hävdar att en deprimerad person är energilös och ledsen. 

Ätstörning är något som kan utvecklas hos ett tidigare mobboffer. Detta ser framförallt forskningen. 
Författare som tar upp  det är bland annat  Smokowski & Holland Kopasz (2005), Aluedse (2006 och 
Ttofi  & Farrington (2008). En orsak till att ett barn blir mobbat är att det avviker på grund av sin 
vikt (Aluede et  al., 2008). Målet hos mobbaren är att lyfta fram överviktigheten och exploatera 

Verklighet sammansmälter med forskning

40



personen. Therese kan se ätstörning som en möjlig effekt men anser inte att  mobbningen är det enda 

skälet. Elin, Anita och Judith anser inte att ätstörning är en vanlig effekt bland just mobbningsoffer. 
Anitas erfarenhet visar är att anorektiker ofta är ”den duktiga flickan” som är högpresterande i 
skolan eller i sin idrott.  

Hur effekterna utvecklas hos ett  tidigare mobbningsoffer menar Judith påverkas av genetik. En del 

personer har ängslighetsfaktorer som innebär att effekterna får en inriktning mot social fobi. Andra 

har mer markanta introverta delar vilket innebär större risk att istället utveckla en depression. Detta 

är inget som tas upp  i forskningen kring mobbning. En annan faktor som Anita anser påverkar är om 

personen har någon form av funktionsnedsättning. Människor som har svårigheter kan utveckla 

mycket starkare och tydligare symptom än en biologiskt normal person, vilket gör att effekterna på 

lång sikt  även blir mer markanta. Therese menar att människan är en helhet och att det därför inte 

kan utrönas en orsaksförklaring till varför man mår dåligt. 
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8. Diskussion

8.1 Resultat

8.1.1 Inledning

Syftet med denna undersökningen är att uppnå en djupare förståelse av olika professioners bild av 
mobbningsoffers upplevelser kring sin utsatthet  på kort och lång sikt. Vidare är syftet att närmare 
förstå hur mobbningen påverkar offrets studiesituation på gymnasiet. För att kunna uppnå syftet 
skapades tre frågeställningar. 
- Vilken bild har olika professioner inom ungdoms- och barnhälsovård av mobboffrets utsatthet?

- Vilken bild har olika professioner inom ungdoms- och barnhälsovård av mobbningens effekter för 
offret på kort respektive lång sikt?

- Vilken effekt får mobbning under grundskolan på offrets studiesituation på gymnasienivå?

8.1.2 När offret befinner sig i mobbningssituationen

För offret känns mobbningssituationen som en kamp utan slut (Eriksson, 2001). I ett system är 

offret inkluderat, det administrativa, och i ett annat exkluderat, det sociala (ibid.). Att ge upp och 

erkänna är inget alternativ eftersom det anses värre än att  föra fram sanningen (Björk, 1999). 

Larsson (2000) hävdar att offret kämpar så länge det lever kämpar. I denna kamp känner offret 

förtvivlan, rädsla och ledsamhet (Elin & Anita) och för att klara av dagen undviker offret platser där 

mobbarna kan träffas på (Ingrid & Elin). Swearer & Tam Cary (2003) menar att anledningen är att 

offret upplever ett socialt trauma och därför flyr. Respondenter och forskning är överens om att 

situationen för mobbningsoffret är oerhört jobbig. Jag tror att  utsattheten, glåporden, knuffarna, de 

hotfulla sms:en och blickarna känns som en kniv i hjärtat. Framförallt kan det anses bero på att 

offret egentligen inte vet varför de blir utsatt. ”Varför jag och inte den tjejen/killen där borta?” 

Judith menar även detta och lyfter fram känslan av ovisshet eftersom offret inte vet varför det blivit 

ett föremål för mobbning. 

Om mobbningsoffret berättar sanningen och erkänner för någon att det blir utsatt tror det att 

mobbarna har vunnit (Larsson, 2000). Men det är inte endast kapituleringen som påverkar utan även 
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skammen, vilket nämns både av tidigare forskning och intervjupersoner. Att vara utsatt  för 

mobbning är skamligt (Björk, 1999). Men det finns även en rädsla hos offret  att  mobbningen blir 

värre om det träder fram och berättar sanningen (Ingrid). Larsson (2000) hävdar att offret känner sig 

sviket av vuxenvärlden eftersom inget görs för att förhindra mobbningen. Ytterligare ett hinder 

gällande upptäckandet av mobbningen är att det är svårt för utomstående att förstå öknamnen och 

historierna eftersom de är skräddarsydda till offret (Agevall, 2007). Offret avviker inte fysiskt i 

vuxnas ögon (ibid). Skammen, kapituleringen, sveket, rädslan och de skräddarsydda öknamnen gör 

i min mening att  mobbningen sker i det  tysta och ingen vuxen vet vad som egentligen sker. Detta 

kan ses som problematiskt eftersom mobbningen då inte hindras. Jag anser dock att tecknen ofta 

finns i klassrummet men att lärare inte ser det. Elin håller med om detta och känner stor frustration 

gällande att lärare inte ser att elever är ensamma och exempelvis sällan blir valda till grupparbeten. 

Slutsatsen kan dras att kunskapen kring mobbningstecken är bristfällig hos många lärare. Jag tror 

dock att det finns en annan anledning till det. Gymnasielärare fokuserar ofta på ämnet istället för 

gruppdynamiken på grund av att tempot är högt och mycket skall behandlas innan kursen avslutas. 

På gymnasiet träffar läraren även eleverna 2-3 gånger i veckan, i bästa fall, vilket gör att den inte 

känner klassen tillräckligt bra för att kunna se tecknen.  

En effekt som utvecklas när offret befinner sig i mobbningssituationen är de psykosomatiska 

symptomen (Sawyer et al., 2011). Huvudvärk, sömnlöshet och magont kan skapas. Barnet klagar på 

magont måndag morgon och börjar protestera över att gå till skolan. Jag får uppfattningen om att 

det är tack vare de psykosomatiska symptomen som vuxna får reda på offrets hemska vardag. För 

utan dessa effekter skulle oroliga föräldrar inte höra av sig till skolorna. Utan dem hade 

skolhälsovården inte börjat prata med eleven och fått reda på sanningen. Även om dessa effekter är 

negativa för offret  kan de bära med sig något  positivt genom att skolan kan ta tag i 

mobbningsproblematiken. Den stora frågan här är om det då inte är för sent att ingripa?
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8.1.3 Studiesituationen

Skoldagen för mobbningsoffret blir oerhört  jobbig (Larsson, 2000). Att koncentrera sig på 

skolarbetet på lektionerna är svårt eftersom tankarna går till vad som hänt på rasten eller vad som 
kan hända på nästa (Judith). Arbetssinnet störs på grund av detta, vilket är avgörande för elevens 
framgång i skolan (Larsson, 2000). Goda faktakunskaper och god läsförmåga är inte det som spelar 
störst roll utan hur situationen är socialt och känslomässigt (ibid.). Förståelsen kring vad som 
händer med ett mobbningsoffer och dess studier är av stor vikt i läraryrket. Jag anser att  fokus på 

gymnasiet måste ligga på att försöka hitta lösningar på problematiken och att  förhindra 
mobbningen. Anita hävdar att  lärare ibland kan missuppfatta situationen och tro att eleven har 
någon form av funktionsnedsättning. Att lärare misstänker detta istället för att se 
mobbningsproblematiken tror jag kan ha sitt  ursprung i den bristfälliga kunskapen kring mobbning 
och dess konsekvenser. 

Therese hävdar att  det ofta förekommer elever som har kunskapsluckor när de kommer till 
gymnasiet. Hon vill dock inte generalisera och dra slutsatsen att det endast  beror på mobbning. 
Vanligen finns det någon annan orsak, såsom inlärningssvårigheter. Ingen av intervjupersonerna kan 
se att en elev blir obehörig till gymnasiet endast på grund av mobbning. Elin tror att det då finns en 

större problematik bakom till exempel dyslexi. Forskningen visar att tidigare mobbningsoffer löper 
större risk att  inte göra en akademisk karriär men drar inga slutsatser gällande att de inte klarar av 
gymnasiet (Esbensen & Carson, 2009). Hur studiesituationen ser ut på gymnasiet tror jag först och 
främst beror på om eleven fortfarande blir mobbad eller inte. Upphör inte mobbningen kan det få 
förödande effekter eftersom koncentrationen påverkas som nämnts ovan. Har eleven haft ett gott 

stöd hemifrån under grundskolan och är normalbegåvad tror jag det finns stora chanser att klara av 
gymnasiet utan några större hinder på vägen. Luckorna som finns är då förhoppningsvis inte så 
stora att de skapar obestigliga kunskapsberg. Rothon et al. (2011) hävdar detta och anser att barn 
kan klara sig bra i skolan om de har ett gott stöd hemifrån. Att förhindra mobbning på gymnasiet 
anser jag är lika viktigt som på grundskolan eftersom ingen elev skall få svårigheter med skolarbetet 

på grund av mobbning. Det enda som existerar är nolltolerans, vilket även står i läroplanen för de 
frivilliga skolformerna (Lpf 94). 
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Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas 
för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell 
läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling. Tendenser till trakasserier och 
annan kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas 
med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser (Lpf 94: 3)

8.1.4 När mobbningen har upphört

När mobbningen slutat kan offrets känslor se olika ut enligt tidigare forskning och 

intervjupersonerna. Larsson (2000) hävdar att offret  bär med sig känslor av bland annat sorg. De 

jobbigaste känslorna uppkommer inte under tiden mobbningen pågår utan först efteråt. Förutom 

sorg upplever offret svek från sina vänner. Judith tror att offret  upplever rädsla över att mobbningen 

kan börja igen. Therese tror precis som Larsson att offret upplever sorg men även befrielse. Frihet 

över att äntligen slippa personer som behandlat det illa. Precis som beskrivit  ovan tror jag att 

känslorna kan vara splittrade efteråt. Å ena sidan känns det skönt att slippa mobbningen och å andra 

sidan skapar det känslor av ängslan och ledsamhet. 

Offret får svårt att lita på andra människor efter det att mobbningen upphört (Thylefors, 1987). Det 

skapas en försiktighet gällande att ta kontakt med andra (Elin) och personen kan även få svårt  att 

anpassa sig socialt och känslomässigt (Ttofi & Farrington, 2008). Andra människor kan då uppfatta 

personen som tillbakadragen (Ttofi & Farrington, 2008). Denna effekt kan utvecklas till social fobi 

på lång sikt, menar Anita. Som vuxen kan personen upplevas som en ensamvarg (Aluedse, 2006) 

och problem med nära relationer och förtroende kan fortsätta (Ttofi & Farrington, 2008). Eftersom 

personen är rädd för att  bli utsatt  för mobbning igen ser jag denna effekt som naturlig. Att tidigare 

ha blivit utsatt för mobbning av sina vänner får följder. Att kunna se det goda hos människan kan 

kännas svårt och det  är då lättare att dra sig undan. Chansen för att bli utsatt eller sårad igen upplevs 

då inte som lika stor. Smokowski & Holland (2005) hävdar att tidigare mobbningsoffer är rädda för 

att  bli sårade igen och vill därför inte exploatera sig. Personen bär med sig ett kognitivt schema som 

säger att den blir trakasserad igen om den säger något  (Judith). Detta beteendemönster kan vara 

mycket svårt att ändra, vilket  kan skapa problem i en eventuell parrelation (Anita: Ttofi & 

Farrington, 2008). 
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Förutom att personen blir försiktig när det gäller sociala kontakter får mobbningen stora effekter på 

självkänslan, vilket  sker både på kort  och lång sikt, enligt Anita. Människan är en social varelse och 

vill vara med i gemenskapen (Anita). Får den inte det läggs felet hos den själv och självkänslan 

påverkas negativt. Detta kan skapa känslor av självförakt och en strategi för att hantera känslorna är 

självskadelse (ibid.). Även Ttofi & Farrington (2008) ser detta i sin forskning kring kortsiktiga och 

långsiktiga effekter på mobbning. På grund av den sämre självkänslan blir personen mer sårbar och 

risken för att utveckla mentala och social problem ökar (Anita). Den försämrade självkänslan tror 

jag ligger till grund för många av effekterna som skapas på grund av mobbningen. Ser du inte ditt 

egna värde är det svårt att tror att andra också gör det. Därför blir du försiktig gällande att ta kontakt 

med andra och att visa dig sårbar. Utvecklas det sedan till självförakt skapas ångest kring olika 

situationer och självskadelse kan utvecklas. Men precis som Judith beskriver gällande vilken 

genetisk ärftlighet vi har tror jag att olika personer får olika effekter beroende på vad de bär med sig 

biologiskt. Vissa personer dras mer åt att få social fobi och andra åt ett destruktivt beteendemönster. 

Ett exempel på det sistnämnda är depression, vilket både intervjupersonerna och tidigare forskning 

lyfter fram. Larsson (2000) hävdar att mobboffer löper högre risk för att bli deprimerade än andra 

eftersom de blivit  utsatt för något som de inte kan förklara. Personen upplever även en form av 

separation, från gruppen, vilket är en vanligt orsaksförklaring till depression (Anita). Jag tror precis 

som forskningen och intervjupersonerna att depression är en vanlig långsiktig effekt. 

En annan följd som tas upp är ätstörningar. Framförallt  tidigare forskning kan se en stark koppling 

mellan mobbningserfarenheter och ätstörningar. Aluede el al. (2008) menar att  en orsak till att en 

person skiljer sig från mängden är dess vikt. Jag anser att det inte är ovanligt  att tidigare offer som 

blivit utsatt just för sin övervikt kan utveckla en ätstörning. En anledning till att ätstörningen skapas 

kan vara behovet av att känna kontroll, tror jag, vilket offret inte har i mobbningssituationen  

(Larsson, 2000). Jag tror att  hanteringen av mattintaget blir något som personen mår bra av. Men 

jag kan även se att det inte är lika vanligt som hos ”den duktiga flickan”, vilket Anita lyfter fram. 

Den allvarligaste följden som både forskningen, Therese och Ingrid tar upp är självmordstankar. 

Forskningen accentuerar detta mer än intervjupersonerna och jag anser att det måste tas med största 

allvar. Om mobbningen går så långt att offret  känner att det inte är värd något och inte ser någon 

annan lösning på problematiken än att  ta sitt liv måste det lyftas fram. Mobbningen behöver dock 
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inte vara den enda orsaken till denna effekt. Precis som Therese berättar är människan komplex och 

det finns ofta många anledningar till att en person utvecklar psykisk ohälsa. Men även om så är 

fallet anser jag att denna effekt måste få den uppmärksamhet som den förtjänar. Om mobbarna får 

reda på att  de är med och orsakar dessa effekter tror jag att de skulle förstå allvaret och aldrig utsätta 

någon för mobbning igen. 

För de flesta mobbningsoffer blir effekterna som tur är inte så allvarliga. Elin menar att livet löper 

på bra för merparten när det gäller skolan eller arbetslivet. Men om det händer något negativt och 

stressigt kan känslorna från mobbningssituationen blomma upp igen och psykisk ohälsa kan 

utvecklas. Så hemskt är det ändå att bli utsatt för mobbning. Detta tror jag stämmer in bra på många 

tidigare mobboffer. 

Efter vad som presenterats i denna undersökning kan följderna för mobbningsoffret ses som mycket 

allvarliga. Att inte se mobbning som något annat än allvarligt existerar ej, anser jag. Genom att öka 

förståelsen av mobbningsoffrets mående i mobbningssituationen och hur effekterna kan se ut kan 

kunskapen kring mobbning hos professioner som arbetar med barn och ungdomar inom skolan öka. 

Att lyfta fram detta i det förebyggande arbetet mot mobbning på grundskolan och gymnasiet  tror jag 

är av största vikt. 

8.2 Metod

Undersökningen som genomförts har varit av kvalitativ karaktär eftersom syftet var att utifrån ett 

professionellt perspektiv få djupare förståelse av mobbningsoffers upplevelser kring sin utsatthet på 

kort och lång sikt samt hur studiesituationen på gymnasiet påverkas av mobbningen. I en kvalitativ 

undersökning är syftet att skapa djupare förståelse och en helhetsbild av fenomenet (Hartman, 

2004). Att  välja en kvalitativ metod kan anses vara riktigt och i enlighet med syftet. Skulle 

undersökningen genomförts igen skulle valet bli detsamma. 

Att genomföra djupintervjuer i en kvalitativ undersökning är naturligt eftersom det genererar 

bredare och djupare svar än en intervju med riktade och specifika frågor som ger givna svar. Syftet 
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dessa intervjuer är att få berättande, ärliga och spontana svar. Intervjuerna i denna undersökning 

uppfyllde det dels genom att respondenterna inte fick frågorna innan intervjun och dels på grund av 

att  frågorna som ställdes var berättande. Om undersökningen skulle genomförts igen hade antalet 

intervjupersoner varit fler. Ett  stort hinder har varit tidsbristen och att jag genomfört arbetet själv. 

Att ha en partner underlättar och medför att mycket mer arbete kan bli gjort på samma tid. Genom 

att intervjua fler kan validiteten öka och resultatet kan få större genomslagskraft. Trots detta anser 

jag att  undersökningen som genomförts kan ses som ett startskott för en större studie. Fördelen med 

att intervjua få personer är dock att tolkningen av deras skildringar blir djupare och noggrannare. 

Urvalet som gjordes kan anses riktigt eftersom intervjuerna inte endast genomfördes med 

psykologer på exempelvis barn- och ungdomspsykiatrin utan även med en skolsköterska som idag 

jobbar på gymnasiet men tidigare arbetat på grundskolan och en kurator som befinner sig på 

gymnasiet. Om tiden hade funnits till att intervjua fler personer hade valet fallit  på fler kuratorer 

och skolsköterskor som arbetar på framförallt grundskolan eftersom mobbning är mer vanligt 

förekommande där. 

Gällande mina etiska överväganden anser jag att tillvägagångssättet stämt överens med 

Vetenskapsrådets (2011) och Kvale & Brinkmanns (2009) riktlinjer. I undersökningen har fokus 

legat på att skildra intervjupersonernas bild av mobbningsoffrets utsatthet och vilka effekter det kan 

få på kort och lång sikt, inte på vilken bild jag har av det. Att bevara objektiviteten är och skall alltid 

vara av högsta vikt. 

 

8.3 Vidare forskning

Denna undersökning är i min mening ett startskott  för vidare forskning. Det har genomförts en liten 

kvalitativ undersökning som visar tendenser på hur mobbningsoffret  ser på sin egen utsatthet på 

kort och lång sikt. Detta resultat anser jag kan användas som grund för en större kvalitativ 

undersökning bland personal inom barn- och ungdomshälsovård. En annan intressant inriktning är 

att  istället  för mobbningsoffret fokusera på mobbaren. Vad har den för upplevelser kring 

mobbningssituationen? Skapas det psykosociala och psykiska effekter även hos mobbaren? 
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Bilaga 1

Intervjuguide

- Berätta om vad du arbetar med?

- Berätta om hur länge du har arbetat med eller mött mobboffer/tidigare mobboffer?

- Vilka känslor och symptom beskriver offren när de är mitt inne i mobbningssituationen?

- Hur beskriver offren sin situation/sin egen utsatthet?

- Kan du berätta vilka effekter mobbningen får på kort sikt? (direkt efter att det upphört eller upp till 
ett år efter)

- Vilka effekter upplever du att mobbningen får på offret på lång sikt (på gymnasiet eller som 
vuxen)?

- Hur beskriver det tidigare offret de effekterna? Hur allvarliga upplever du att de är? 

- Har du någon uppfattning om hur många det är som söker professionell hjälp på grund av 
mobbningens effekter?

- Har effekterna på mobbningen förändrats historiskt? Varför tror du att det är så? Hur har de 
förändrats? (om de har det)

- Hur brukar mobbningen påverka offrets studier? Vilka effekter får det på lång sikt (på gymnasiet 
exempelvis)? 

Fråga till kurator/skolsköterska
Finns det elever på den här skolan/som ni träffar som tidigare varit offer för mobbning?
	



