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Abstract 

The aim of this study is to examine if bullying affects health differently among boys and 

girls and if bullying has more negative effects on the health of girls than of boys. The 

study will examine Swedish schoolchildren in elementary school and  upper secondary 

school who has been victims of bullying. In relation to the aim of the study, the 

hypothesises is that bullying has negative effects on the health of girls and boys and that 

bullying affects girls health more than boys. The quantitative data material and analysis is 

based on a survey which was created by the Swedish authority Ungdomsstyrelsen. The 

findings in this study shows in accordance with previous research that bullying has a 

negative effect on the health of young girls and boys, that there are differences between 

the genders when it comes to being a victim of bullying (girls tend to be more bullied than 

boys) and that being a victim of bullying has a negative impact on the health of an 

individual. This indicates that being a victim of bullying is having a harmful effect on the 

health of young girls and boys. The first hypothesis was that bullying has negative effects 

on the health of girls and boys and it seemed to be correct. The second hypothesis was that 

bullying affects girls health more than boys but it seemed not be correct. Bullying is a 

problem which harms the individual, it is relevant and important to examine since it harms 

the individual and its surroundings. It is also important to examine since bullying can lead 

to health issues or at worst, successful or unsuccessful suicide attempts.  
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1. Introduktion 

 

60 000 unga människor får varje år utstå hårda ord, kränkningar, elaka kommentarer, 

utfrysning, slag och sparkar.
1
 Dessa ungdomar utsätts för mobbning psykiskt, fysiskt eller 

verbalt i olika utsträckning, vissa av dem får utstå det varje dag medan andra får utstå det 

någon gång per år. Oavsett i vilken utsträckning och hur man utsätts för mobbning så 

utsätts de som blir mobbade för stort mänskligt lidande. Att utsättas för mobbning lämnar 

ofta djupa sår hos individer, inte enbart för de som utsätts utan för hela individens 

omgivning.
2
 

 

De som utsätts för mobbning drabbas av ohälsa. De vanligaste symptomen är depression, 

ångest, självmordstankar och dåligt självförtroende hos individer som utsätts.
3
  Även 

symptom som huvudvärk, magvärk, psykosociala- och psykosomatiska symptom och 

dålig självkänsla är vanligt hos individer som utsätts för mobbning. För vissa som utsatts 

är såren så djupa att de väljer att avsluta sina liv och vissa ser självmord som den enda 

vägen ut ur det de utsätts för.
4
 

 

Tidigare studier har visat att flickor och pojkar blir mobbade på olika sätt. Pojkar utsätts 

oftast för direkt mobbning medan flickor oftast utsätts för indirekt mobbning. Flickor är 

även mer utsatta för mobbning än pojkar.
5
 

 

Man kan därmed anta att mobbning påverkar pojkar och flickors hälsa olika, men även att 

mobbning påverkar flickors hälsa mer än pojkar. Detta kommer att undersökas i den här 

studien. 

 

Tidigare studier visar att flickor har sämre hälsa än pojkar. Psykisk ohälsa är vanligt bland 

unga kvinnor och ohälsan ökar hos pojkar och flickor. Självmordsförsöken ökar  kraftigt 

bland unga flickor och unga pojkar. Att begå självmord är vanligare bland pojkar än bland 

flickor, däremot är självmordsförsök tre gånger vanligare hos flickor än bland pojkar.
6
 

                                                      
1
 Friends,2017,https://friends.se/fakta-forskning/om-mobbning/ 

2
 Ibid. 

3
 Järvinen, A & Lillthors,E &Pynnönen,M. (2011).Ungdomars psykosociala hälsa- Stress, mobbning och 

riskbeteende, sida 34. 
4
 Löfgren, N, 2015,https://www.svt.se/nyheter/inrikes/mobbning-raknas-leda-till-45-sjalvmord-om-aret 

5
 Eriksson, B & Lindberg, O & Flygare, E & Daneback, K. 2002. Skolverket. Skolan- En arena för 

mobbning,  sida 79-80. 
6
Allodi, M. 2010. Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: en kunskapsöversikt , sida 20. 

https://friends.se/fakta-forskning/om-mobbning/
https://www.svt.se/nyheter/inrikes/mobbning-raknas-leda-till-45-sjalvmord-om-aret
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Flickor är mer drabbade av depression, ängslighet och oro än pojkar. Resultatet av 

epidemiologiska studier visar att depression är den främsta orsaken till 

funktionsnedsättning som relateras till sjukdom bland flickor, 21.3% av flickorna uppgav 

det svaret medan 12.7% av pojkarna svarade samma sak. Sambandet uppstår i samband 

med att flickor kommer i puberteten, det kvarstår och ökar under fertil-ålder. Ängslighet 

och oro ligger på samma nivå eller på en något högre nivå bland pojkar under barndomen 

jämfört med i vuxen ålder.
7
 

1.1 Syfte och hypoteser 

 Syftet med studien är att undersöka om mobbning påverkar hälsan olika bland pojkar och 

flickor och om mobbning har mer negativa effekter på hälsan hos flickor än hos pojkar. I 

relation till studiens syfte är hypotesen att mobbning har negativa effekter på hälsan för 

flickor och pojkar. Baserat på att flickor är mer utsatta för mobbning och har sämre hälsa 

än pojkar är det även rimligt att hypotisera att mobbning påverkar flickors hälsa mer än 

pojkars. Detta kan hypotiseras till följd av att de som utsätts för mobbning och då främst 

flickor är mer benägna att ha sämst psykisk och fysisk hälsa, med höga nivåer av 

depression och självmordstankar, psykosomatiska symptom. De är även mer sårbara och 

negativt påverkade av mobbning.
8
 

 

 Datamaterialet som används i den här studien kommer från Ungdomsstyrelsens Skolval 

2006. Skolval 2006 riktade sig till grundskoleelever i årskurs 7-9 och elever på gymnasiet. 

  

1.3 Definitioner av begrepp 

Det finns en rad olika definitioner av mobbning. Den definition som används i den här 

studien baseras på Brembergs definition. Mobbning enligt Bremberg är en kedja av 

negativa händelser som offret utsätts för under en längre period, som kan utövas av en 

eller flera individer. Det räknas inte som mobbning om de inblandade vet att det inte är på 

allvar, till exempel när ungdomar retas på ett lekfullt sätt som en form av kraftmätning. 

Enligt Bremberg är skolan den plats där mobbning oftast förekommer.
9
 

 

                                                      
7
 ibid, sida 21. 

8
 Baldry, A. 2004. The Impact of Direct and Indirect Bullying on the Mental and Physical Health of Italian 

Youngsters, sida 344, 352-353 . 
9
 Bremberg, (2004). 
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Enligt skolhälsovården är ett typiskt kännetecken för mobbning att offret känner 

försvarslöshet gentemot mobbaren, det vill säga att det finns en obalans i maktförhållandet 

mellan dem. Det som kan leda till att en individ utsätts för mobbning kan vara någon form 

av handikapp, sjukdom eller hälsomässig skillnad, ibland kan sexuella antastanden eller 

sexuella trakasserier förekomma som en del av mobbningen.
10

 

 

Mobbning kan delas upp i direkt och indirekt mobbning. Direkt mobbning definieras som 

öppen mobbning vilken ofta kan vara fysisk eller verbal. Direkt mobbning är relativt enkel 

att upptäcka. Offret kan till exempel utsättas för sparkar, slag, knuffar, ryktesspridning, 

hånskratt och att det talas illa om offret. Direkt mobbning är lättare att lägga märke till än 

indirekt mobbning då det lämnar synliga märken på offret.
11

  

 

Definitionen av indirekt mobbning utgår från Aaltonen Mfl. och Höistads definitioner. 

Indirekt mobbning handlar om psykisk mobbning, en grupp individer kan till exempel 

frysa ut en person ur gemenskapen. Offret behandlas därmed som luft, individerna som 

använder sig av indirekt mobbning svarar inte om personen försöker prata med dem, 

vänder individen ryggen och de kan göra miner eller sucka högljutt när offret säger eller 

gör något. Indirekt mobbning är svårare att upptäcka då det inte lämnar några synliga 

märken på individen.
12

  

 

Begreppet psykisk ohälsa är ett vagt begrepp utan en tydlig definition, definitionen av 

begreppet skiljer sig åt mellan studier och sammanställningar. Ibland står det för enstaka 

psykiska symptom så som sömnstörningar och nedstämdhet, medan det i vissa fall står för 

fullt utvecklade psykiska sjukdomar. Det gör det till ett vagt och svårdefinierat begrepp.
13

 

 

 

 

 

 

                                                      
10

 Skolhälsovården, (2002). 
11

 ibid. 
12

 Aaltonen m.fl., (2007) & Höistad, (2001). 
13

 Forsell, Y & Dalman, C (2004). Psykisk ohälsa hos unga. 
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2. Tidigare studier 

De studier som presenteras belyser mobbning, ohälsa och sambandet mellan mobbning 

och ohälsa.  

2.1 Mobbning 

Tidigare studier gällande mobbning visar att pojkar i större utsträckning utsätts för direkt 

mobbning och direkt fysisk mobbning, genom till exempel slag.
 14

 
15

 
16

.  Medan flickor 

ofta utsätts för indirekt mobbning genom till exempel ryktesspridning eller utfrysning.
17

 

18
. Däremot finns det skillnader i studierna. En studie visar att både flickor och pojkar var 

lika utsatta för direkt verbal mobbning. Den visar även på en svag konsensus gällande 

skillnader mellan pojkar och flickor när det handlar om indirekt mobbning.
19

 

 

Flickor anser ofta att det är deras eget fel att de utsätts för mobbning, medan pojkar anser 

att det inte är deras eget fel att de utsätts för mobbning. Det finns inte någon direkt 

skillnad mellan pojkar och flickor när det handlar om sannolikheten att bli kroniskt utsatt 

för mobbning. Det finns inte heller någon skillnad mellan pojkar och flickor gällande 

utsatthet för verbal mobbning och fysisk mobbning under en längre tid. Därmed kan det 

antas att risken för att bli kronisk utsatt för mobbning är lika stor för flickor och pojkar.
 20

 

Att bli utsatt för mobbning och att mobba andra är ett beteendemönster som är stabilt över 

tid, med det menas att det är något som fortsätter under lång tid om inte vuxna ingriper för 

att ändra situationen.
21

  

 

Det är de yngre och svagare eleverna som är mest utsatta för mobbning. Ju mindre 

individen är (det vill säga kortare, smalare och klenare) ju större  risk löper individen att 

bli utsatt för mobbning. Fysiska avvikelser så som syn- och hörselnedsättning, språk- och 

talsvårigheter, övervikt och personlig hygien leder inte till att en individ blir utsatt för 

mobbning.
 22

 
23

 I kontrast till det så visade Lowensteins
24

 studie att de som utsätts för 

                                                      
14

 Eriksson, B & Lindberg, O & Flygare, E & Daneback, K. 2002. Skolverket. Skolan- En arena för 

mobbning , sida 79-80. 
15

 Olweus, D. 1997. Bully/ Victim problems in school: Facts and intervention. Sida 488 
16

 Dake J & Price J & Telljohan S. (2003). The nature and extent of bullying in school. Sida 174. 
17

 Olweus, D. 1997. Bully/ Victim problems in school: Facts and intervention. Sida 488 
18

 Eriksson, B & Lindberg, O & Flygare, E & Daneback, K. 2002. Skolverket. Skolan- En arena för 

mobbning , sida 79-80. 
19

 Dake J & Price J & Telljohan S. (2003). The nature and extent of bullying in school. Sida 174. 
20

 Eriksson, B & Lindberg, O & Flygare, E & Daneback, K. 2002. Skolverket. Skolan- En arena för 

mobbning , sida 79-80. 
21

 Olweus, D. 1997. Bully/ Victim problems in school: Facts and intervention. Sida 488 
22

 ibid, ibid 
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mobbning var mindre attraktiva, hade en mer avvikande maner eller fysisk nedsättning 

och att storleken inte hade någon betydelse för vem som blir utsatt för mobbning. 

 

Det som karaktäriserar det typiska mobboffret är att individen är mer ångestfylld och 

osäker än den genomsnittliga eleven, de är även ofta känsliga, tystlåtna och försiktiga. När 

de blir attackerade av andra elever så tenderar de yngre offren att gråta medan de äldre 

tenderar att dra sig undan.  De som utsätts har även sämre självförtroende, dålig självbild 

och en negativ bild av sin situation. De ser ofta sig själva som förlorare, dumma, 

oattraktiva och skamliga, det gör att de är ensamma och övergivna i skolan. Ofta har de 

inte en enda god vän i sin klass. Dessa individer är inte aggressiva eller retsamma i sitt 

beteende, därför kan mobbningen inte förklaras som en följd av att offren själva är 

provocerande mot sina kamrater. Dessa individer har ofta en negativ inställning till 

våld och våldsanvändning.  De pojkar som utsätts för mobbning tenderar att vara fysiskt 

svagare än andra pojkar. Den här typen av mobboffer kallas för det passiva eller 

undergivna offret. Dessa mobboffer tenderar att ge signaler till andra att de är osäkra och 

värdelösa individer som inte kommer att hämnas om de blir attackerade eller förolämpade. 

En annan typ av mobboffer är det provocerande offret. De typiska karaktärsdragen för det 

provocerande offret är en kombination av ångestfyllda och aggressiva reaktionsmönster. 

Dessa elever har ofta koncentrationssvårigheter och de beter sig på ett sätt som kan orsaka 

irritation och spänning runt dem. Vissa av dem kan ses som hyperaktiva och det är inte 

ovanligt att deras beteende provocerar många elever i klassen. Det kan resultera i negativa 

reaktioner från majoriteten av eller alla i klassen.
25

  

 

Mobbning kan även bero på maktobalans där offret är svagare än förövaren. Mobbning 

sker inte i en konflikt där parterna är jämnstarka. Denna distinktion är intressant då 

effekterna av att attackeras eller hotas upprepade gånger av en starkare person eller grupp 

skiljer sig från effekterna av att attackeras eller hotas av någon som är lika stark som en 

själv. Att hotas eller attackeras av någon starkare än en själv leder till att individen känner 

sig mer hjälplös. Däremot har inte alla studier kommit fram till denna distinktion. Vissa 

studier har konceptualiserat mobbning som att agera på ett sätt som hotar eller skadar 

någon svagare än en själv. Andra studier skiljer på de olika sätten aggressiva handlingar 

begås, det vill säga bland olika typer mobbning såsom fysisk, verbal eller indirekt 

mobbning. Skillnader har också gjorts mellan förövarens möjliga syfte, till exempel att 

                                                                                                                                                                
23

 Dake J & Price J & Telljohan S. (2003). The nature and extent of bullying in school. Sida 174. 
24

 ibid, ibid 
25

 ibid, sida 499-500. 
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fysiskt skada offret eller att skada offrets relationer till andra. Den senare kallas vanligtvis 

för "relationell" mobbning. Det finns skillnader i att bli mobbad av en grupp och att bli 

mobbad av en enskild individ. Att bli utsatt för mobbning till följd av att man tillhör en 

viss grupp skiljer sig från att bli mobbad till följd av en personlig egenskap. Det är även 

skillnad på att bli mobbad en eller ett fåtal gånger jämfört med att bli mobbad under en 

längre tid. Dessa skillnader är viktiga när det kommer till att generalisera mobbningens 

påverkan på individer.
26

  

 

2.2 Ohälsa 

 Ungdomars ohälsa har ökat sedan 1980-talet när man började mäta ohälsa hos ungdomar. 

Individer i åldrarna 16-24 som upplevt ängslan, oro och /eller ångest har ökat och det 

fortsätter öka för varje år. Mellan 1988-1989 hade 9% av flickor och 4% av pojkar 

problem med ängslan, oro eller ångest. Mellan 2004-2005 hade det ökat till 30% hos 

flickor och 14% hos pojkar. Det gör att man kan se att psykisk ohälsa är vanligare bland 

flickor än bland pojkar, de är mer drabbade av depression, ängslighet och oro. Studier 

visar att depression är den främsta orsaken till funktionsnedsättning som relateras till 

sjukdom bland flickor, 21.3% av flickorna uppgav det svaret medan 12.7% av pojkarna 

svarade samma sak. Sambandet uppstår i samband med att flickor kommer i puberteten, 

det kvarstår och ökar under fertil-ålder.  Ängslighet och oro ligger på samma nivå eller på 

en något högre nivå bland pojkar under barndomen jämfört med i vuxen ålder. 
27

 
28

 

 

Ohälsa och självmordsförsök ökar kraftigt hos pojkar och flickor. Mellan år 1997-2007 

dubblerades antalet 20-24-åringar som vårdats till följd av depression. Hos flickor har 

ökningen främst skett sedan början av 1990-talet. Hos pojkar har ökningen främst skett i 

slutet av 1990-talet. Hos både pojkar och flickor i åldrarna 16-19 år är det fyra gånger så 

vanligt att söka sådan typ av vård.  Det har skett en liten ökning av dödligheten hos pojkar 

de senaste åren till följd av skador, alkoholrelaterade dödsorsaker och möjligen självmord. 

Att begå självmord är vanligare bland pojkar än bland flickor, däremot är 

självmordsförsök tre gånger vanligare hos flickor än bland pojkar. Självmord är 

tillsammans med olyckor den vanligaste dödsorsaken bland ungdomar. I åldersgruppen 

                                                      
26

 Rigby, K. 2003. Consequences of bullying in schools. Sida 584. 
27

 Socialstyrelsen, (2009), Folkhälsorapport 2009. 
28

 Allodi, M. 2010. Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: en kunskapsöversikt, sida 20. 
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16-24år är självmord en vanlig dödsorsak men andelen som begår självmord är högre i 

högre åldrar.
 
 
29 30

  

 

Mobbning och problem med kamrater påverkar den psykosociala hälsan negativt. De 

skolfaktorer som har en negativ påverkan på hälsa och självuppfattning är bland annat 

individers erfarenhet av mobbning, stress, självupplevd hög arbetsbelastning och bristande 

kontroll. Bland äldre flickor och pojkar kunde man se en försämring jämfört med tidigare 

år gällande hur man upplevde skolklimatet. Bland äldre flickor kunde man även se 

negativa förändringar gällande välbefinnande och självkänsla jämfört med tidigare år. 

Bland äldre pojkar kunde man se liknande försämring av självkänsla jämfört med tidigare 

år. Däremot redovisade de inte samma ökning av somatiska symptom. Problem med 

kamrater var den psykosociala faktor som var mest betydelsefull bland både flickor och 

pojkar och det bidrog mest till ökade psykologiska symptom.
31

 Mobbningsoffer löper 

därmed en större risk för både psykiska och fysiska problem med hälsan. De löper även 

större risk att misslyckas i skolan än de unga som inte har blivit utsatta för mobbning. Det 

finns även skillnader mellan pojkar och flickor. På kort sikt verkar det som att flickor 

drabbas hårdare av problem med kamrater än pojkar. Pojkar som utsätts för mobbning 

försvarar sig med hjälp av ett aggressivt beteende vilket gör att de riskerar att fastna i och 

utveckla kamratproblem och anti-socialt beteende.
32

 

 

Nedsatt psykiskt välbefinnande ökar i ungdomsgrupperna oavsett familjeförhållanden, 

födelseland, arbetsmarknadsstatus och föräldrars socioekonomi, däremot är ökningen 

olika stor och besvären skiljer sig åt. Hos 16-19-åringar är ängslan, oro och ångest 

vanligast hos dem som inte studerar eller arbetar. Men det är framförallt tonårsflickor som 

studerar som bidragit mest till ökningen i åldersgruppen under de senaste tjugo åren. 

Bland 20-24-åringar är ängslan, oro och ångest vanligast bland flickor men även många 

pojkar lider av ängslan, oro och ångest. Man kan däremot se att de pojkar och flickor i 20-

24-års åldern som yrkesarbetar har mindre besvär än de som studerar.
33

 

 

Det är oklart varför de psykiska besvären ökat bland ungdomar. En möjlig förklaring kan 

vara förändringen av ungdomars livsvillkor, till följd av att ungdomar har sämre 

möjligheter till att få heltidsarbete efter grundskolan och gymnasiet jämfört med för tjugo 

                                                      
29

 Socialstyrelsen, (2009), Folkhälsorapport 2009. 
30

 Allodi, M. 2010. Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: en kunskapsöversikt, sida 20. 
31

 ibid, sida 41 
32

 ibid, sida 36 
33

 ibid.  
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år sedan. En annan orsak kan vara att många individer studerar trots att de istället skulle 

vilja arbeta och att arbetsförhållandena för studenter försämrats. Fler ungdomar än tidigare 

studerar men det är även fler ungdomar som varken arbetar, studerar eller gör 

värnplikten.
34

 

2.3 Mobbning och ohälsa 

De som utsätts för mobbning kan drabbas av psykiska och fysiska besvär. Exempel på 

psykiska besvär är depression, ångest, självmordstankar, självmord, dåligt självförtroende 

och självkänsla, känslor av ensamhet, oro, osäkerhet, negativ självuppfattning, självkritik, 

ätstörningar. Exempel på fysiska besvär är psykosomatiska symptom så som huvudvärk, 

magvärk, ökad känslighet för till exempel infektioner, fysisk ohälsa i form av till exempel 

sömnproblem och trötthet och problem med närvaro och prestation i skolan. Det är även 

vanligt att de som utsätts för mobbning har svårt att vara i större grupper och att knyta 

vänskapsband, är mindre populära än individer som inte utsätts för mobbning och de 

spenderar mycket tid ensamma.
 35

 
36

 
37

 
38

 
39

 
40

 
41

 

 

Ohälsan som kommer med utsatthet för mobbning kan delas in i fyra kategorier. Den 

första handlar om lågt psykologiskt välbefinnande. Det inkluderar sinnesstämningar som 

är  allmänt obehagliga men inte akut oroande,  till exempel generell olycka, låg 

självkänsla och känslor av ilska och sorg. Den andra handlar om dålig social anpassning. 

Det inkluderar vanligen negativa känslor mot den sociala miljön, vilket blir tydligt genom 

att individen uttrycker att hen ogillar skolan eller arbetsplatsen. Även uppenbar ensamhet, 

isolering och frånvaro är tydliga tecken på dålig social anpassning. Den tredje kallas för 

psykisk ohälsa. Den anses vara allvarligare än de två första kategorierna och den 

inkluderar höga nivåer av ångest, depression och självmordstankar. Den sista kategorin 

kallas för fysisk ohälsa. Där visas det tydliga tecken på fysisk störning, vilket kan 
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diagnostiseras i någon form av medicinsk sjukdom. Även psykosomatiska symptom kan 

inkluderas i denna kategori.
42

 

 

Vilken typ av mobbning som har mest negativ påverkan på individens hälsa är något som 

diskuteras i flera olika studier. Van der Wal Mfl. studie visar att depression och 

självmordsintentioner är vanliga resultat av att ha utsatts för mobbning, oberoende av 

könstillhörighet. Sambandet är däremot starkare mellan depression, självmordsintentioner 

och indirekt mobbning än mellan depression, självmordsintentioner och direkt mobbning. 

Efter att man korrigerat analysen av data kunde forskarna utläsa att direkt mobbning hade 

en signifikant effekt på depression och självmordsintentioner hos flickor men inte hos 

pojkar.
43

 Rigbys studie om konsekvenser av mobbning i skolor visar att barn som utsätts 

för mobbning eller mobbar andra ligger i riskzonen för sämre psykisk hälsa. Risken blir 

större om mobbningen är svår och långvarig och om offret saknar tillräckligt socialt 

stöd.
44

Det är inte känt vilka former av mobbning som skapar mest ohälsa och stress hos de 

som utsätts. Ett förslag är att den så kallade relationella mobbningen är den som är mest 

skadlig för individen. Med relationell mobbning menas mobbning som försöker förstöra 

individens relationer till andra individer. Det kan också vara att skadan görs genom de 

kumulativa effekterna av olika former av mobbning av både individer och grupper under 

en längre tid.
45

 

 

Det finns även ett samband mellan könstillhörighet, mobbning och ohälsa, även här skiljer 

sig studiers resultat från varandra. En studie visar att de som utsätts för mobbning och då 

främst flickor är mer benägna att ha sämst psykisk hälsa. Depression och självmordstankar 

är även vanligt hos de pojkar som utsätts för mobbning, men mer vanligt hos flickor som 

utsätts. Psykosomatiska symptom är vanligt hos flickor och pojkar som utsätts för 

mobbning, men vanligast hos flickor.
 46

 
47

  

 

Pojkar tenderar att vara mer involverade i mobbning än flickor, speciellt när det handlar 

om att mobba andra. Flickor och pojkar är däremot lika utsatta för mobbning men i vissa 
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fall är pojkar mer utsatta för mobbning än flickor. De skillnader som finns mellan pojkar 

och flickor är att flickor oftare tenderar att vara både offer och förövare vid indirekt 

mobbning. Pojkar tenderat oftare att vara både offer och förövare vid direkt fysisk 

mobbning, de tenderar även att vara relationellt mer aggressiva än flickor.
48

 

  

Den form av mobbning som är den största riskfaktorn för försämrad fysisk och psykisk 

hälsa är direkt mobbning. Pojkar var två till tre gånger mer benägna än flickor att utsätta 

andra för mobbning. Pojkar var även mer benägna att utsätta andra för direkt mobbning 

genom att fysiskt skada andra och deras saker, men även genom att kalla dem namn. 

Flickor var mer benägna att utsätta andra för indirekt mobbning genom att isolera eller 

sprida rykten om individen. Däremot var flickor och pojkar lika utsatta för indirekt 

mobbning, medan ryktesspridning var fyra gånger vanligare bland pojkar än flickor. 

Pojkar var mer utsatta för direkt mobbning. Flickor och pojkar som utsatts för indirekt 

mobbning uppvisade samma symptom. Symptom så som tillbakadragande, ångest, 

depression och psykosomatiska symptom var de vanligaste symptomen. Att vara flicka var 

däremot den starkaste riskfaktorn då de verkade vara mer sårbara och negativt påverkade 

av att utsättas för mobbning.
49

  

 

Precis som vid andra former av skadande behandling så tenderar flickor att reagera inåt, 

vilket gör att de tenderar att vara mer deprimerade och ledsna. Pojkar tenderar att agera 

utåt. Att utsättas för indirekt mobbning förutsade alla former av internaliserande problem 

och det förklarade en hög andel av variationen av tillbakadragande, ångest och depression. 

Psykosomatiska symptom så som smärta, trötthet och sjukdomar var signifikant 

korrelerade med utsatthet för både direkt och indirekt mobbning. Dessa resultat tyder på 

att utvecklingen av en dålig fysisk hälsa kan vara en psykosomatisk reaktion för unga 

(främst flickor) som ofta utsätts för mobbning i skolan. De individer som är mer 

tillbakadragna är mer benägna att rapportera att de utsätts för indirekt mobbning, bland 

annat att de utsätts för utfrysning eller ryktesspridning.  Det har däremot visat sig att de 

individer som rapporterat detta i själva verket även kan vara mobbare. Dessa individer kan 

indirekt skada andra och behandla andra som individen själv behandlats av andra. De 

tillhör den så kallade "mobbare och offer" kategorin, dessa individer tenderar att lida av 
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ångest och depression. De kan själva vara utsatta för både indirekt och direkt mobbning, 

vilket leder till att de utsätter andra för indirekt mobbning.
50

 

 

Mobbningen kan påverka den psykiska hälsan under en mycket lång tid, från den ålder 

man utsätts fram till vuxen ålder. 
51

 
52

 
53

Även här visar studier på olika resultat. Resultatet 

av en studie visar att utsättas för mobbning har en signifikant negativ inverkan på den 

framtida hälsan hos flickor oavsett deras sociala relationer, men inte hos pojkar.
54

 

Resultatet av två andra studier som inte fokuserar på könstillhörighet visar att de som 

utsatts för mobbning tidigare i livet tenderar att vara mer deprimerade och ha sämre 

självkänsla när de blir äldre.
 
Det är troligen en konsekvens av att ha blivit mobbad under 

barn- och ungdomsåren, vilket lämnat ärr i psyket hos de som utsatts.
55

 
56

 Däremot saknas 

det grundläggande teorier som kan förklara effekten av utsattheten. Mobbningens effekter 

är kortsiktiga så väl som långsiktiga. Kortsiktiga konsekvenser av mobbning är att 

mobbningen påverkar offrets möjligheter att prata om sina problem med andra. Offrets 

möjligheter till att upprätthålla sociala kontakter påverkas (vilket kan leda till att man 

förlorar det sociala stödet och stängs ute från sociala kontakter.). Det påverkar även offrets 

bevarande av sitt eget anseende då mobbning ofta sker inför andra vilket leder till att offret 

känner sig hånad och förlöjligad. Livssituationen för offret påverkas vilket leder till att 

individen får svårt att fungera i vardagen och tar med sig sina problem hem.
57

 Den 

mentala- och social-psykologiska anpassningen blir även ett problem för de som utsätts 

för mobbning, till följd av att de utvecklar mer internaliserade reaktioner.
 58

 

 

Att utsätta andra för mobbning leder till långsiktiga och kortsiktiga konsekvenser. Att 

utsätta andra för mobbning är en indikator på felanpassning. Sämre hälsa kan vara 

relaterat till den stress som kommer av känslan av felanpassning.
59

Även depression och 

självmordstankar är vanliga konsekvenser hos individer som utsätter andra för mobbning.
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60
 
61

 Föräldrar till barn som utsätter andra för mobbning tenderar att vara mindre stöttande 

än de föräldrar som har barn som inte utsätter andra för mobbning. Det leder till sämre 

relation mellan barn och föräldrar, vilket ökar känslor av osäkerhet och ångest.
 62

 

2.4 Sammanfattning och slutsatser av tidigare studier 

Man kan sammanfatta de tidigare studiernas resultat som presenterats ovan som att flickor 

och pojkar blir mobbade på olika sätt. Pojkar tenderar att vara mer utsatta för direkt 

mobbning medan flickor tenderar att vara mer utsatta för indirekt mobbning. Det som 

karaktäriserar det typiska mobboffret är att individen är mer ångestfylld och osäker än den 

genomsnittliga eleven, de är även ofta känsliga, tystlåtna och försiktiga.  Det finns även 

könsskillnader när det gäller ohälsa, flickor tenderar att ha högre ohälsa än pojkar. 

Mobbning påverkar den fysiska och psykiska hälsan i form av huvudvärk, magvärk, 

psykosociala- och psykosomatiska symptom, depression, ångest, dålig självkänsla och 

dåligt självförtroende.  

 

De slutsatser man kan dra av tidigare studier är därmed att unga blir mobbade på olika sätt 

beroende på kön, att mobbning påverkar ungas hälsa negativt och att flickor har sämre 

hälsa än pojkar. Studiens hypoteser som är att mobbning har negativa effekter på hälsan 

för flickor och pojkar och att mobbning påverkar flickors hälsa mer än pojkars får stöd i 

de tidigare studierna. Dessa hypoteser får stöd i de tidigare studierna då de visar att flickor 

är mer utsatta för mobbning än pojkar. De tidigare studierna visar även att mobbning har 

negativa effekter på hälsan för flickor och pojkar, men mest negativ effekt på hälsan hos 

flickor. 

3. Metod 

Den metod som ligger till grund för den här studien är en kvantitativ metod. I det 

kommande avsnittet kommer datamaterial, forskningsetik, utmaningar, vad som menas 

med kvantitativ metod och varför en kvantitativ metod har använts att presenteras.  

3.1 Datamaterial 

Datamaterialet som används samlades in av Ungdomsstyrelsen på uppdrag av Sveriges 

regering under februari 2007. Datamaterialet var en del av projektet som kallades för 
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Skolval 2006. Skolval 2006 riktade sig till grundskoleelever i årskurs 7-9 och elever på 

gymnasiet.
63

 

 

Enkätundersökningen som går under namnet skolvalsenkäten skickades till cirka 3000 

elever i årskurs 7-9 och gymnasieelever som läser år 2 och 3 varav 2429st svarade, 

enkäten skickades ut i februari 2007.
64

 

 

Skolvalsenkäten skickades till de elever som svarat på Luppundersökningen år 2005 för 

att försöka jämföra samhällsengagemanget hos elever före och efter Skolval 2006. 

Skolenkäterna och Ungdomsstyrelsens Luppundersökningar från 2005 ligger till grund för 

datamaterialet. Lupp är en förkortning för lokal uppföljning av ungdomspolitiken. 

Ungdomsstyrelsen har genomfört Luppundersökningarna med hjälp av 

enkätundersökningar, dessa har skickats till kommuner som själva gjort en 

intresseanmälan för deltagande i undersökningen.
65

  

 

Studiens avgränsningar är att den fokuserar på ungdomar i årskurs 7-9 och ungdomar på 

gymnasiet. Det är enbart Svenska skolor som deltagit i enkätundersökningen. Studien 

behandlar enbart könstillhörigheterna pojke och flicka och den undersöker enbart 

sambandet mellan mobbning och ohälsa. 

 

En av bristerna i datamaterialet är att det inte går att särskilja olika former av mobbning, 

man kan därmed inte veta vilken typ av mobbning som individen som svarat att hen 

utsatts för mobbning har utsatts för.  

3.3 Forskningsetik 

Det finns fyra huvudsakliga forskningsetiska principer inom den humanistiska och 

samhällsvetenskapliga forskningen. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.
66

 

 

 Med informationskravet menas att forskaren är skyldig att informera de som berörs och 

de som ska delta i studien om deras uppgift, deltagarvillkor och forskningens syfte. Den 

information som lämnas ut ska upplysa berörda individer om rätten till att avbryta sin 
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medverkan i studien, att deltagandet är frivilligt och andra saker som kan påverka 

villigheten att delta.
67

 

 

Samtyckeskravet handlar om att de som deltar i undersökningen själva har rätt att 

bestämma över sin egen medverkan. Forskaren ska inhämta uppgiftslämnares och 

deltagarna i undersökningens fulla samtycke, om forskningen riktar sig till individer under 

15 år eller om det är av etiskt känslig karaktär bör samtycke även inhämtas från 

vårdnadshavare.
68

 

 

Konfidentialitetskravet handlar om att de uppgifter som samlas in om de som deltar eller 

ingår i en undersökning ska ges den största möjliga konfidentaliteten, personuppgifter ska 

även förvaras utom räckhåll för obehöriga. Det är starkt kopplat till sekretess, anonymitet 

och frågan om offentlighet.
69

  

 

Med nyttjandekravet menas att de uppgifter som samlats in om enskilda individer enbart 

får användas till forskningsändamål. Uppgifter om enskilda individer som samlats in i 

forskningsändamål får inte lånas ut eller användas för kommersiellt bruk eller andra syften 

som inte är vetenskapliga. De personuppgifter som samlats in i forskningsändamål får inte 

användas som grund för beslut eller åtgärder som påverkar individen direkt (i form av till 

exempel vård och tvångsintagning) utan individens särskilda medgivande.
70

 

 

I den här studien har konfidentialitetskravet varit den forskningsetiska princip som mest 

tagits i beaktning till följd av att datamaterialet och analyser av dessa inte kan leda till att 

individer kan identifieras, resultaten är inte på individnivå och de som ingått i studien har 

full anonymitet. Datamaterialet är ett redan insamlat material av Ungdomsstyrelsen från 

2007, därmed har ingen egen datainsamling gjorts till den här studien. Det gör att det är 

svårt att säga något om de andra tre forskningsetiska principerna, då dokumentationen är 

bristfällig.  Man kan däremot anse att Ungdomsstyrelsen som är en myndighet borde ha 

följt de etiska principerna vid insamling av datamaterialet. Troligen har de följt 

informationskravet då de troligen informerat respondenternas föräldrar. De har troligen 

även följt samtyckeskravet och nyttjandekravet. Ifyllandet av enkäten var frivilligt och det 

skedde i samband med lektion. 
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3.4 Kvantitativ metod 

Som ovan nämnt har en kvantitativ metod använts i den här studien. Den kvantitativa 

metoden handlar om insamlingar av numerisk data och att man har en objektivistisk syn 

på verkligheten.
71

 

 

 Forskningsprocessen tar sin början i teorin och fortsätter med hypotes, 

undersökningsdesign, utformning av hur begreppen ska mätas, val av plats/ platser för 

forskningen, val av respondenter, tillämpning av de undersökningsinstrument som ska 

användas i datainsamlingen, bearbetandet av data, analys av data, resultat, slutsatser och 

slutligen resultat och slutsatsformulering.
72

 

 

Det huvudsakliga fokuset för kvantitativ forskning är mätning, kausalitet, generalisering 

och replikation. Mätningen är det mest uppenbara intresset och den angelägenhet som är 

viktigast för kvantitativ forskning. Kausalitet är intressant för kvantitativ forskning då det 

handlar om orsak och verkan, man vill inte svara på frågan hur något är utan man vill 

förklara varför det är så. Beroende och oberoende variabler är centrala för kausaliteten då 

det handlar om orsak och verkan, den oberoende variabeln påverkar den beroende 

variabeln. Generalisering är även viktigt i kvantitativ forskning, man vill kunna säga om 

resultatet är generaliserbart eller inte för andra grupper.  Däremot är resultatet enbart 

representativt för populationen som ligger till grund för urvalsprocessen, man kan inte 

generalisera det till något annat. Det gör att resultaten i den här studien enbart är 

representativa för de individer som ingår i urvalet, de är därmed inte representativa för alla 

elever i årskurs 7-9 och gymnasiet. Replikation är det sista viktiga fokuset hos kvantitativ 

forskning, med det menas att forskare kontrollerar inverkan av de potentiellt skadliga eller 

negativa faktorerna genom att replikera, upprepa och reproducera varandras forskning.
73

 

   

En kvantitativ metod har använts för att frågeställningen behöver svar från många 

individer för att kunna nå ett tillfredsställande resultat och en tillfredsställande slutsats. En 

kvantitativ metod är även att föredra för att kunna se ett samband mellan variablerna kön, 

mobbning och ohälsa. Då man får fler respondenter med hjälp av en kvantitativ metod och 

en enkätundersökning blir resultatet och slutsatserna mer applicerbara på resten av 
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populationen (det vill säga de som utsatts för mobbning). Man får även en bättre bild av 

styrkan på sambandet mellan variablerna kön, mobbning och ohälsa. 

 

De variabler som ligger till grund för studien och analyserna är kön, mobbning och ohälsa. 

Den enkätfråga som ligger till grund för variabeln kön är frågan; är du tjej eller kille? Den 

enkätfråga som ligger till grund för variabeln mobbning är frågan; har du blivit mobbad 

eller utfryst det senaste halvåret? Frågan har svarsalternativen ja eller nej. 

 

Den enkätfråga som ligger till grund för variabeln ohälsa är frågan; hur ofta har du haft 

följande besvär det senaste halvåret? Svarsalternativen till frågan är: huvudvärk, ont i 

magen, svårt att somna, känt dig stressad, trött under dagarna och sovit dåligt på natten. 

Svarsalternativen är varje dag, flera gånger i veckan, en gång i veckan, någon gång i 

månaden, mer sällan eller aldrig. För att kunna analysera ohälsa skapades ett additativt  

index av symptomen som nämnts ovan, den nya variabeln/ indexet fick namnet ohälsa. 

Medelvärde, standardavvikelse, minimum och maximum för variabeln/indexet presenteras 

i tabell 1. Vid tolkning av variabeln ohälsa så är lägre värden en indikator på sämre hälsa 

medan högre värden är en indikator på bättre hälsa, därmed ju högre värden desto mindre 

ohälsa har individen.  

Tabell 1: Variabel/ index ohälsa.  

 Minimum Maximum Medelvärde SE 

Ohälsa 6 30 20.31 5.464 

 

I den multipla analysen har variablerna kön och mobbning slagits samman. Variabeln har 

svarsalternativen flicka ej mobbad, flicka mobbad, pojke ej mobbad och pojke mobbad. 

Anledningen till att variablerna slagits samman är för att kunna jämföra flickor och pojkar 

som är mobbade och ej mobbade med varandra, både inom och mellan könen. Det är 

relevant ur tre aspekter. Det är relevant för att kunna tolka om mobbning har en negativ 

påverkan på flickor och pojkars hälsa. Om flickor är mer utsatta för mobbning än pojkar. 

Slutligen även hur hälsan hos flickor och pojkar är beroende och oberoende av mobbning.  

 

De kontrollvariabler som används är vem man bor tillsammans med, mammas 

sysselsättning, pappas sysselsättning, årskurs och hur mycket fritid individen har. 

 

De kontrollvariabler som beskrivits ovan (förutom årskurs) har omkodats för att kunna 

testa deras påverkan på sambandet mellan kön, mobbning och ohälsa med 
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regressionsanalyser. De har omkodats till dummyvariabler till följd av att variablerna som 

används i regressionsanalyser måste ligga på intervallskala, kvotskala eller omkodas till 

dummyvariabler.
74

  

 

Variabeln vem man bor tillsammans med innehåller svarsalternativen bor med båda mina 

föräldrar, bor ibland hos pappa och ibland hos mamma, bor enbart med en av mina 

föräldrar, bor själv, bor med pojkvän/flickvän, bor med kompisar och  inget alternativ 

stämmer för mitt boende. Vem man bor tillsammans med har omkodats till en 

dummyvariabeln med kategorierna bor tillsammans med föräldrar/förälder och bor inte 

tillsammans med föräldrar/ förälder. I kategorin bor tillsammans med föräldrar/förälder 

ingår svarsalternativen bor med båda mina föräldrar, bor ibland hos pappa och ibland hos 

mamma och bor enbart med en av mina föräldrar. I kategorin bor inte tillsammans med 

föräldrar/förälder ingår svarsalternativen bor själv, bor med pojkvän/flickvän och bor med 

kompisar. 

 

Variablerna mammas och pappas sysselsättning innehåller svarsalternativen arbetar, 

studerar, mammaledig/pappaledig, arbetslös, pensionerad/förtidspensionerad, sjukskriven, 

annat och vet inte. Mammas och pappas sysselsättning har omkodats till en 

dummyvariabeln med kategorierna sysselsatt och ej sysselsatt. I kategorin sysselsatt ingår 

svarsalternativen arbetar, studerar och mammaledig/pappaledig. I kategorin ej sysselsatt 

ingår svarsalternativen arbetslös, pensionerad/förtidspensionerad, sjukskriven och annat. 

 

Variabeln fritid innehåller svarsalternativen jag känner ofta att jag har så mycket fritid att 

jag inte vet vad jag ska göra med min tid, jag känner att jag har lagom med fritid och att 

jag hinner med att göra det jag vill och jag känner ofta att jag har så lite fritid att jag inte 

vet hur jag ska hinna med det jag vill. Fritid har omkodats till en dummyvariabel med 

kategorierna mycket/lagom och för lite fritid. I kategorin mycket/lagom ingår 

svarsalternativen jag känner ofta att jag har så mycket fritid att jag inte vet vad jag ska 

göra med min tid, jag känner att jag har lagom med fritid och att jag hinner med att göra 

det jag vill. I kategorin för lite fritid ingår svarsalternativet jag känner ofta att jag har så 

lite fritid att jag inte vet hur jag ska hinna med det jag vill. 

 

Variabeln årskurs innehåller svarsalternativen årskurs 7-9 och gymnasiet. Variabeln har 

inte behövts omkodas då den redan är en dummyvariabel med två svarsalternativ. Den 

                                                      
74

 sida 44. 
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används för att kontrollera för om det finns skillnader gällande ohälsa mellan årskurs 7-9 

och gymnasiet, men även för att se att inte årskursen påverkar originalsambandet. 

 

Kontrollvariablerna som beskrivits ovan har valts till följd av att de kan påverka 

individens hälsa på så sätt att det leder till ohälsa. Vem man bor tillsammans med kan 

påverka individens hälsa negativt om till exempel föräldrarna genomgår en skilsmässa 

eller om föräldrarna är skilda med delad vårdnad. Eller så kanske man bor tillsammans 

med sin partner men man är på väg att göra slut eller tillsammans med vänner som inte 

låter en sova om nätterna. Dessa exempel kan påverka individens hälsa genom att ge 

individen huvudvärk, ont i magen, sömnsvårigheter och stress. Föräldrarnas sysselsättning 

kan påverka individens hälsa, till exempel om en eller båda föräldrarna är arbetslösa, 

sjukskrivna eller pensionerad/ förtidspensionerad kan det leda till att man har det sämre 

ställt (till exempel ekonomiskt) jämfört med andra i sin omgivning. Det kan leda till 

ohälsa hos individen om hen till exempel jämför sig med sina kamrater och individen kan 

må dåligt av sin/sina förälders/föräldrars tillstånd. Hur mycket fritid man har kan påverka 

individens hälsa negativt om hen till exempel inte har så mycket fritid som hen vill ha, det 

kan till exempel leda till sömnsvårigheter och stress då individen försöker att hinna med 

allt det hen vill och måste göra. 

4. Resultat 

4.1  Univariata analyser 

Analyserna påbörjas genom att gå igenom variablerna var för sig, resultaten presenteras i 

tabeller nedan. 

Tabell 2: är du flicka eller pojke? 

Kön  N  

Flicka 49.7%  

Pojke 50.0%   

  18285 
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Tabell 3: Vem bor du tillsammans med? 

Boende  

Bor tillsammans med 

föräldrar/förälder 

92.9% 

Bor inte med 

föräldrar/förälder 

3.6% 

 

Tabell 4: Vilken är din mammas nuvarande sysselsättning? 

Mammas 

sysselsättning 

  

Sysselsatt 84.7% 

Ej sysselsatt 13.2% 

 

Tabell 5: Vilken är din pappas nuvarande sysselsättning? 

Pappas 

sysselsättning 

 

Sysselsatt 87.6% 

Ej sysselsatt 8.8% 

 

Tabell 6: Hur mycket fritid har du? 

Fritid  

Mycket/lagom 66.6% 

För lite 33% 

 

Tabell 7: Har du blivit mobbad eller utfryst det senaste halvåret? 

Mobbad eller 

utfryst 

 

Ja 11.1% 

Nej 88% 
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Tabell 8: Hur ofta har du följande symptom? 

Hur ofta 

symptom 

Huvudvärk Ont i 

magen 

Svårt att 

somna 

Stressad Trött 

under 

dagarna 

Sovit 

dåligt på 

natten 

Varje dag 4.8% 3.3% 8.1% 12.8% 24.1% 9.2% 

Flera 

gånger i 

veckan 

14.4% 9.2% 14.6% 23.4% 33.8% 15.8% 

En gång i 

veckan 

17.3% 12.8% 15.1% 19.1% 19% 15.2% 

Någon 

gång i 

månaden 

35.9% 41.7% 27.1% 25.4% 14.6% 26.8% 

Mer 

sällan 

eller 

aldrig 

25.8% 30.8% 32.7% 17.1% 6.5% 31.0% 

4.3 Bivariata analyser 

Tabell 9: Utsatthet för mobbning utifrån kön. 

Kön Mobbad/utfryst det 

senaste halvåret 

N 

Flicka 12.48% 1129 

Pojke 9.85% 893 

Chi2  0.000 

Resultatet  i tabell 9 visar att fler flickor än pojkar svarat att de utsatts för mobbning det 

senaste halvåret. 12.48% av flickorna har svarat att de utsatts för mobbning det senaste 

halvåret. 9.85% av pojkarna har svarat att de utsatts för mobbning det senaste halvåret. 

Om man ser på chi2-testet så överskrider det inte 0.05%, utan det ligger på 0.000. Det 

betyder att det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan pojkar och flickor gällande 

utsatthet för mobbning. 
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Tabell 10: Mobbning och ohälsa. 

Mobbning- 

ohälsa 

   

 Medelvärde SE N 

Ja 17.04 6.077 1904 

Nej 20.72 5.241 15517 

Chi2   0.000 

Resultatet  i tabell 10 visar på en analys av relationen mellan utsatthet för mobbning och 

ohälsa. Tabellen visar att elever som utsatts för mobbning det senaste halvåret har sämre 

hälsa än de elever som inte utsatts för mobbning. Det kan man utläsa då medelvärdet hos 

de som inte utsatts för mobbning det senaste halvåret ligger på 20.72, vilket visar på bra 

hälsa. För de som utsatts för mobbning det senaste halvåret ligger medelvärdet på 17.04. 

Om man ser på chi2-testet så överskrider det inte 0.05%, utan det ligger på 0.000. Det 

betyder att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan ohälsa och utsatthet för 

mobbning. 

 

Tabell 11: Kön och ohälsa. 

Kön- 

ohälsa 

   

 Medelvärde SE N 

Flicka 19.10 5.334 8770 

Pojke 21.54 5.316 8663 

Chi2   0.000 

 

Resultatet  i tabell 11 visar på en analys av relationen mellan kön och ohälsa. Tabellen 

visar att flickor har sämre hälsa än pojkar, då flickor har ett lägre medelvärde än pojkar . 

Det kan man utläsa då medelvärdet hos flickor ligger på 19.10. För pojkar ligger 

medelvärdet på 21.54. Om man ser på chi2-testet så överskrider det inte 0.05%, utan det 

ligger på 0.000. Det betyder att det finns ett statistiskt signifikant samband mellan kön och 

ohälsa. 

4.5 Multipel analys 

De multipla analyserna presenteras med hjälp av regressionsanalyser, sambandet mellan 

mobbning, kön och ohälsa kommer att analyseras både utifrån sambandet mellan 

variablerna men även med hjälp av kontrollvariablerna vem man bor tillsammans med, 
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mammas sysselsättning, pappas sysselsättning, årskurs och individens uppfattning om tid 

för fritid för att kontrollera för skensamband. Den multipla analyserna används för att testa 

studiens hypoteser, det vill säga om mobbning har negativa effekter på hälsan för flickor 

och pojkar och om mobbning påverkar flickors hälsa mer än pojkars. Den används även 

för att utesluta att eventuella samband inte beror på bakomliggande faktorer och variabler. 

Tabell 12: Kön, mobbning och ohälsa med kontrollvariabler. 

Beroende variabel: 

Hälsa 

  

 B (Ref) p-

värde 

Konfidensintervall  

(Constant)  23.018 

 

.000 22.876-29.159 

Mobbning och kön 

(Pojke, ej mobbad) 

 

Ref 

 

  

Mobbning och kön 

(Pojke, mobbad) 

-3.506 .000 -3.888- -3.124 

Mobbning och kön 

(Flicka,  mobbad) 

 

-5.312 .000 -5.651- -4.973 

Mobbning och kön 

(Flicka, ej mobbad) 

-2.113 

 

.000 -2.278- -1.947  

Boende (Bor med 

föräldrar/förälder) 

Ref    

Boende (Bor inte 

med 

föräldrar/förälder) 

-.518 .022 -.963- -.073 

Mammas 

sysselsättning 

(Mamma sysselsatt) 

Ref   

Mammas 

sysselsättning 

(Mamma ej 

sysselsatt) 

-.681 .000 -.917- -.445 
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Pappas 

sysselsättning 

(Pappa sysselsatt) 

Ref   

Pappas 

sysselsättning 

(Pappa ej 

sysselsatt) 

-.656 .000 -.936- -.376 

Fritid 

(Mycket/lagom) 

Ref   

Fritid (För lite) -2.417 .000 -2.586- -2.248 

Årskurs (7-9) Ref   

Årskurs 

(Gymnasiet) 

-.612 .000 -.778- -.447 

R2   142 

Resultatet  i tabell 12 visar relationen mellan kön, utsatthet för mobbning och ohälsa med 

kontrollvariabler. Tabellen visar att mobbning påverkar ohälsa mest följt av fritid och 

mammas sysselsättning. Tabellen visar i enighet med studiens första hypotes att individer 

som utsatts för mobbning har sämre hälsa. Flickor som utsätts för mobbning har sämre 

hälsa än flickor som inte utsätts för mobbning. Det kan utläsas då flickor som utsätts för 

mobbnings hälsa har värde -5.312 och flickor som inte utsätts för mobbnings hälsa har 

värde -2.113. Pojkar som utsätts för mobbning har sämre hälsa än pojkar som inte utsätts 

för mobbning. Det kan utläsas då pojkar som utsätts för mobbnings hälsa har värde -3.506 

och pojkar som inte utsätts för mobbnings hälsa har värde 23.018. Mobbning har därmed 

en negativ effekt på hälsan hos flickor och pojkar. Det kan även utläsas att flickor 

generellt har sämre hälsa än pojkar. Det kan utläsas då pojkar som inte utsätts för 

mobbnings hälsa har värde 23.018 och pojkar som utsätts för mobbnings hälsa har värde -

3.506, jämfört med flickor som inte utsätts för mobbnings hälsa som har värde -2.113 och 

flickor som utsätts för mobbnings hälsa som har värde -5.312. 

 

Däremot finns det inget som indikerar att effekten av att utsättas för mobbning är större 

bland flickor än bland pojkar. Skillnaden i hälsa mellan pojkar som utsätts för mobbning 

och pojkar som inte utsätts för mobbning (-~3) är ungefär lika stor som skillnaden i hälsa 

mellan flickor som utsätts för mobbning och flickor som inte utsätts för mobbning(-~3). 
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Det gör att studiens andra hypotes gällande att mobbning påverkar flickors hälsa mer än 

pojkars inte stämmer. Resultatet visar istället att effekten av mobbning för ohälsa är lika 

för flickor och pojkar. 

 

Fritid är den faktor som har näst störst påverkan på individens hälsa. De med för lite fritid 

har sämre hälsa än de som har lagom/mycket. Hälsan hos de som har för lite fritid har 

värde -2.417 jämfört med de som har lagom/mycket som har värde 23.018.   

 

Mammas sysselsättning är den faktor som har tredje störst påverkan på individens hälsa. 

De individer vars mamma är ej sysselsatt har sämre hälsa än de vars mamma är sysselsatt. 

Det kan man utläsa då de vars mamma är ej sysselsatt har hälsovärdet -.681 jämfört med 

de vars mamma är sysselsatt som har hälsovärdet 23.018. Man ser därmed att individer 

vars mamma är ej sysselsatt mår lite sämre än de vars pappor är ej sysselsatta, men båda 

har en negativ påverkan på individens hälsa. Det kan man utläsa då individer vars mamma 

är ej sysselsatt har hälsovärdet -.681 jämfört med -.656 hos de vars pappa är ej sysselsatt. 

Däremot är det en liten skillnad, men det visar att om mamman är ej sysselsatt så har det 

mer negativ påverkan på individens hälsa än om pappan är ej sysselsatt.  

 

Tabellen visar att elever i gymnasiet har sämre hälsa än elever i årskurs 7-9. Det kan man 

utläsa då elever i gymnasiets hälsa ligger på -.612 jämfört med 23.018 hos elever i årskurs 

7-9.  

 

Tabellen visar även att mobbning påverkar hälsan negativt oberoende av 

kontrollvariablerna, sambandet kvarstår vid kontroll för eventuella skensamband. Om man 

ser på chi2-testen så överskrider alla utom en inte 0.05%, utan de ligger på 0.000 vilket 

gör att  resultaten är statistiskt signifikanta på 95%-nivå. Däremot har bor inte med 

föräldrar/förälder ett chi2-värde som överskrider 0.05% då det ligger på 0.22%. Det gör att 

resultatet inte är statistiskt signifikant på en 95%-nivå. Det betyder att det finns ett 

statistiskt signifikant samband mellan alla variabler utom bor inte med föräldrar/förälder 

och ohälsa. Det finns därmed inget statistiskt signifikant samband mellan att inte bo med 

föräldrar/förälder och ohälsa. 

5.  Diskussion 

Syftet med den här studien var att undersöka om mobbning påverkar hälsan olika bland 

pojkar och flickor och om mobbning har mer negativa effekter på hälsan hos flickor än 
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hos pojkar. Hypoteserna var att mobbning har negativa effekter på hälsan för flickor och 

pojkar och att mobbning påverkar flickors hälsa mer än pojkars. Den första hypotesen har 

i enlighet med tidigare studier och genom analys av datamaterial visat sig stämma. Den 

andra hypotesen har vid analys av datamaterial visat sig inte stämma. Resultatet av 

analyserna av datamaterialen har visat att mobbning har negativa effekter på hälsan för 

flickor och pojkar, och att effekten av mobbning för ohälsa är lika för flickor och pojkar. 

 

Det centrala och viktigaste resultatet av analyserna visar i enighet med studiens första 

hypotes att individer som utsatts för mobbning det senaste halvåret har sämst hälsa oavsett 

om man är pojke eller flicka. Däremot har analyserna visat att effekten av mobbning för 

ohälsa är lika för flickor och pojkar, vilket inte överensstämmer med studiens andra 

hypotes. Mobbning har en negativ effekt på hälsan hos flickor och pojkar, och mobbning 

har lika stor effekt för ohälsan hos flickor och pojkar. 

 

 Resultaten och slutsatserna av den här studien i förhållande till andra studier inom 

området visar att denna studie och andra studier kommit fram till liknande resultat, 

förutom gällande könsskillnader och utsatthet för mobbning. 

Eriksson Mfl, Olweus och Baldrys studier inom området mobbning har kommit fram till 

samma resultat. Resultatet av Eriksson Mfl. studie visade att pojkar är mer utsatta för 

direkt mobbning, medan flickor är mer utsatta för indirekt mobbning. Studien visade även 

att det inte fanns någon skillnad mellan flickor och pojkar gällande utsatthet för 

mobbning.
75

  Olweus studie visade i enighet med Eriksson Mfl. att pojkar är mer utsatta 

för direkt mobbning medan flickor är mer utsatta för indirekt mobbning. Vidare visade 

Olweus studie att pojkar är mer utsatta för mobbning än flickor.
76

 Baldrys studie visade 

också att flickor var mer utsatta för indirekt mobbning medan pojkar var mer utsatta för 

direkt mobbning. Baldry fann däremot att flickor och pojkar var lika utsatta för 

mobbning.
77

 Resultaten av de tre studierna inom området för mobbning skiljer sig från 

resultaten i den här studien. Resultatet i Tabell 9 i den här studien gällande utsatthet för 

                                                      
75

 Eriksson, B & Lindberg, O & Flygare, E & Daneback, K. 2002. Skolverket. Skolan- En arena för 

mobbning. 

76
 Olweus, D. 1997. Bully/ Victim problems in school: Facts and intervention. European journal of 

psychology of education 1997. University of Bergen. Norge. 

77
 Baldry, A. 2004. The Impact of Direct and Indirect Bullying on the Mental and Physical Health of Italian 

Youngsters. Aggressive behaviour, volume 30, pages 343–355 (2004). Nederländerna. 
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mobbning utifrån könstillhörighet visar att 12.48% av flickorna har blivit utsatta för 

mobbning det senaste halvåret, jämfört med 9.85% av pojkarna. Det betyder att fler flickor 

än pojkar blivit utsatta för mobbning det senaste halvåret, det är en stor skillnad mellan 

pojkar och flickor.  

 

En av svagheterna i den här studien är att datamaterialet inte skiljer på vilken form av 

mobbning respondenten utsatts för. Man kan därmed inte se vilken form av mobbning som 

är vanligast att utsättas för beroende på om man är flicka eller pojke. Det gör att resultaten 

i den här studien inte kan jämföras med resultaten i de tre tidigare studierna gällande 

könsskillnader i vilken form av mobbning respondenterna utsätts för. Det skulle därmed 

vara intressant med framtida studier inom området gällande vilken form av mobbning som 

är vanligast att utsättas för beroende på om man är flicka eller pojke och hur olika former 

av mobbning påverkar hälsan hos flickor och pojkar. 

 

Studier inom området för ohälsa visar att flickor har sämre hälsa än pojkar. Resultaten av 

Allodis studie visar att ohälsa är vanligare hos kvinnor än hos män. Vidare visar studien 

att mobbning har negativ påverkan på flickor och pojkars hälsa men mer negativ påverkan 

på flickors hälsa.
78

 Enligt Socialstyrelsens folkhälsorapport 2009 har flickor sämre hälsa 

än pojkar.
79

 I enighet med Allodis studie och Socialstyrelsens folhälsorapport 2009 har 

den här studien visat att flickor har sämre hälsa än pojkar.  

 

Studier inom området för sambandet mellan mobbning och ohälsa visar att mobbning har 

negativ påverkan på hälsan hos de som utsätts. Baldrys studie visar att mobbning har 

negativa konsekvenser på hälsan hos offren och att flickor som utsätts för mobbning har 

sämre hälsa än pojkar som utsätts för mobbning. Vidare visar Baldrys studie att flickor 

och pojkar som utsätts för mobbning drabbas av sämre psykisk och fysisk hälsa, däremot 

är det vanligare att flickor drabbas. Den fysiska hälsan försämras genom att offren 

utvecklar psykosomatiska symptom, så som huvudvärk och magont.
80

 Eriksson Mfl.
81

, 

                                                      
78

 Allodi, M. 2010. Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: en kunskapsöversikt, 

http://www.regeringen.se/49b719/contentassets/20809d2572c64f15abf49a0917386420/pojkars-och-flickors-
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79
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Dake Mfl.
82

 och Rigbys
83

 studier har visat samma resultat som Baldrys studie. I enighet 

med Baldrys, Eriksson Mfl., Dake Mfl. och Rigbys studier har den här studien visat att de 

som utsätts för mobbning har sämre hälsa än de som inte utsätts för mobbning. Studien har 

även visat att de som utsätts för mobbning drabbas av psykosomatiska symptom då 

variabeln ohälsa innehåller svarsalternativ som ingår i begreppet psykosomatiska 

symptom.  

 

Den här studien bidrar med ytterligare bevis och slutsatser för att flickor är mer utsatta för 

mobbning än pojkar, att flickor har sämre hälsa än pojkar och att mobbning påverkar 

flickors och pojkars hälsa negativt. Studien bidrar även med kunskapen att effekten av 

mobbning för ohälsa är lika stor för flickor och pojkar. Flickor och pojkar påverkas 

därmed lika negativt av att utsättas för mobbning.  

 

Studien har visat på ett par intressanta samband som inte går inom ramen för dess 

undersökningsområde, nämligen att hur mycket fritid individen har, huruvida mamman 

och/eller pappan är sysselsatta eller inte, vem eller vilka individen bor med och i vilken 

årskurs individen går påverkar individens hälsa. Dessa samband är intressanta för framtida 

studier då de kan bidra med information om vad som kan skapa ohälsa hos individer. 

 

En annan svaghet med studien är att den inte behandlar de individer som inte identifierar 

sig som flickor eller pojkar. Denna svaghet kommer till följd av brister i datamaterialet, de 

enda svarsalternativen för frågan om respondentens kön är flicka eller pojke. Det skulle 

därmed vara intressant och viktigt om framtida studier skulle behandla de individer som 

inte identifierar sig som flickor eller pojkar för att bidra med information gällande dessa 

individers ohälsa och utsatthet för mobbning.   

 

De konsekvenser som kommer till följd av slutsatserna är att man kan se att flickor blir 

mer mobbade än pojkar, flickor har sämre hälsa än pojkar, att mobbning har negativa 

                                                                                                                                                                
81
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effekter på hälsan hos flickor och pojkar och att effekten av mobbning för ohälsa är lika 

för flickor och pojkar. Det gör att det blir ännu viktigare för skolor, föräldrar, kamrater 

och samhället att uppmärksamma och motverka mobbning då det påverkar individens 

hälsa. Det blir därmed viktigt att ta hand om den som utsätts för mobbning och att 

uppmärksamma och motverka mobbning då individens hälsa försämras. Det kan leda till 

att individen förutom att må sämre även väljer att stanna hemma från skolan för att 

undvika mobbningen, det leder i sin tur till frånvaro vilket går ut över skolresultaten och 

det leder i förlängningen till att individen kan ha svårt att få ett arbete. Att en individ blir 

utsatt för mobbning bör tas på allvar då det enligt tidigare studier av Järvinen Mfl.
84

, 

Baldry
85

, Eriksson Mfl.
86

, Van der Wal Mfl.
87

, Dake Mfl.
88

, Olweus
89

 och Rigby
90

 leder 

till bland annat depression, ångest, dåligt självförtroende, självmordsförsök eller 

självmord. Dake Mfl. drar slutsatsen att de som utsätts för mobbning kan utveckla bland 

annat depression, självmordsintentioner, känslor av ensamhet, ångest, dåligt 

självförtroende, psykiatriska problem, ätstörningar, svårigheter att knyta vänskapsband, 

ensamhet, fysiska ohälsa (bland annat sömnproblem, huvud- och magvärk och trötthet) 

och problem i skolan (gällande närvaro och att prestera bra).
91

 

 

Alla barn och ungdomar som utsätts för mobbning behöver därmed hjälp i sin situation, 

inte enbart för sin hälsas skull utan även för sin skolgång och sin framtid.  
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