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Abstrakt

Mobbning är ett problem som många barn omkring i Sverige stöter på. Det finns många 
studier kring vilka barn som blir mobbade och vad man kan göra för att förhindra och stoppa 
mobbning. Mobbning är ett sorts problem som måste konfronteras och hanteras så fort som 
möjligt innan det blir värre, men hur bra är stödet som mobbade barnet får och hur upplever 

barnen det här stödet? I den här kvalitativa undersökningen utfördes sex intervjuer med 
personer som hade utsatts för mobbning under grundskolan för att se hur de upplevde det stöd 

de fick när de blev utsatta för mobbningen. I undersökningen lyfts det fram stöd från skola, 
hem, vänner och fritidsorganisationer som intervjupersonen var en del av. Studien visar hur 
intervjupersonerna upplevde hur familjen var det viktigaste stödet då detta stöd upplevdes 
som ovillkorligt och engagerat, medan stödet från skolan upplevdes oftast som det minst 

gynnande. Studien visar också vikten av en känsla av tillhörighet bortom familjen.
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Innehåll

1 INLEDNING
Tänk att det är möjligt att mobbning kan pågå mot ett barn i skolan under flera år. Ändå finns 
det lärare som säkerligen märker att något är fel, att barnet inte blir behandlat med respekt. 
Barnkonventionen säger att barn inte får diskrimineras och att därmed får mobbning inte ske. 
Sveriges lagstiftning säger att mobbning måste stoppas så fort det förekommer. Man kan läsa i 
skollag (2010:800) och diskrimineringslag (2008:567) att skolan måste motarbeta alla former 
av mobbning och att det ska finnas en handlingsplan som beskriver hur mobbning ska 
hanteras om det uppstår.

Mobbningen blir ett barns vardag i skolan och oavsett hur det försöker klara av varje dag är 
det mycket viktigt att det får stöd av lärare och föräldrar, det menar Bourke och Burgman i 
deras vetenskapliga artikel. Utsattheten påverkar barnen känslomässigt och det gör att barnet 
är i behov att prata med någon och få stöd. En viktig tillgång för barnet är därför vänner, 
föräldrar och lärare att vända sig till att prata ut med och finna tröst (Bourke & Burgman, 
2010).

Genom intervjuer med sex vuxna personer har vi fått ta del av deras erfarenheter av utsatthet 
av mobbning under grundskolan. Vi ville få en förståelse för vilken betydelse befintligt och 
icke-befintligt stöd hade för dem och på vilket sätt det påverkade dem. Det var även av 
intresse att höra hur stödet och bemötningen av omgivningen upplevdes för våra informanter 
samt från viket håll stödet erbjöds ifrån. Med perspektiv från både nu och då har våra 
informanter berättat för oss om sina uppfattningar om vad som hade kunnat vara annorlunda 
under mobbningen.

Det finns mycket information som är tillgänglig om mobbning inom såväl litteratur och 
forskning. Vi såg denna uppsats som en chans att kunna fördjupa och bearbeta kunskap som 
det finns att ta del av om ämnet. Att även intervjua personer som har egna erfarenheter av 
mobbning kommer vara till fördel i våra kommande yrkesroller som socionomer. Mobbning 
är tyvärr ett vanligt förekommande problem i samhället, med den anledningen är det ett 
angeläget ämne att få med kunskap i.



Vad som kan tyckas vara märkligt är att trots att det finns mycket information om mobbning 
och att det tas upp hur viktigt stödet är för de utsatta i både litteratur och forskning, är det 
vanligt att mobbade barn inte får det stöd som de behöver. Hur bemöttes våra 
intervjupersoners behov av stöd när de var utsatta för mobbning?  

1.1 Bakgrund
Varje dag över hela Sverige utsätts barn och ungdomar för mobbning i skolan och det är ett 
återkommande problem i samhället. Det framkommer i Friendsrapporten (2012) att 14 % av 
eleverna i årskurs 3-6 samt 8 % i årskurs 6-9 blir mobbade (http://www.friends.se/$-
1/file/friends-ettan/pdf-1/friendsrapporten2012.pdf). Enligt en utvärdering av Skolverket 
(2011) framkom det att 7-8 % flickor och pojkar blir mobbade, det motsvarar cirka 50 000 
elever, 1,5 % av dessa är drabbade under ett år eller längre. I faktablad om mobbning skrivet 
av BRIS står det att det vanligen är en eller två barn i en klass som blir utsatta om inte skolan 
arbetar mot mobbning effektivt (http://bris.se/idrott/mobbning/faktablad_mobbning.pdf).

Dan Olweus, professor i psykologi, beskriver mobbning som en avsiktlig och medveten 
handling riktat mot en människa (eller fler) för att orsaka skada eller obehag genom till 
exempel utfrysning, ryktesspridning, fysisk kontakt eller genom elaka ord eller gester. 
Personen blir återkommande utsatt av dessa handingar under en tidsperiod. Mobbning innebär 
även att maktförhållandet är ojämnt och att mobbaren har större makt än offret, denna 
asymmetri kan både vara faktisk och upplevd hos den utsatte (Olweus, 2007). Olweus 
beskriver även att det inte är ovanligt att den som blir mobbad blir tilltalad med 
nedvärderande öknamn eller kränkande ord. Om offret i många år bär på ångestkänslor, 
otrygghet och dåligt självförtroende orsakat av mobbningen leder inte sällan till 
självmordstankar, då det har lett till en enorm nedvärdering hos personen (Olweus, 1991).

En förklaring till att mobbning uppstår är att det finns en avsaknad av tydliga regler och 
rutiner mot mobbning i skolan (Menckel, 2002). Olweus skriver att lärarnas beteende, 
inställning och rutiner har en stor inverkan i frågan om att minska på mobbningen. Det nämns 
även att reaktionerna från elever som inte är med i mobbningen har en påverkan hur 
mobbningen utvecklar sig (Olweus, 1991).

Olweus presenterar två typer av barn som vanligtvis blir utsatta för mobbning. Den första 
typen kallar han för det passiva mobboffret och menar att det har en negativ självbild. Barnet 
är ofta är tystlåtet, känsligt och tillbakadragen och har lätt för att gråta. Den andra typen, det 
provocerande mobboffret, är mer högljudd, aggressiv och irriterande för de andra eleverna. 
Författaren menar att den förstnämnda gruppen blir oftare utsatt för mobbning än den 
sistnämnda och att det är troligt att barnets beteende är en bidragande orsak till mobbningen 
(Olweus, 1991). Olweus beskriver även att dessa drag förstärks genom mobbningen, 
exempelvis finns det barn som blir mobbade för att de undviker andra barn blir mer 
undvikande medan högljudda barn blir med högljudda (Olweus, 2007). Olweus nämner att 
fysisk svaghet är vanligt förekommande hos mobbade pojkar (Olweus, 1991). BRIS är dock 
noggranna med att påpeka att alla barn kan bli offer för mobbning (http://www.bris.se/?
pageID=20).



Läraren och författaren Eva Larsson skriver att det händer att både lärare, föräldrar och elever 
ibland sätter skulden på ett barn för att det blir mobbat. Barnet kanske till exempel har fula 
kläder eller ett beteende som omgivningen tänker är anledningen till utsattheten (Larsson, 
2000). Gunnar Höistad, tidigare lärare och barnombudsman, menar att sådana saker saknar 
betydelse. Han förklarar även om skam och menar att när ett barn blir mobbat känner det ofta 
att han eller hon inte duger eller räcker till och det ger upphov till skamkänslor för denne. Det 
är då av stor betydelse att någon vuxen pratar med barnet och tar ifrån skammen (Höistad, 
2001).

För att förhindra och bekämpa mobbning har Olweus skapat Olweus-programmet mot 
mobbning. Kort förklarat behövs engagemang och deltagande av föräldrar samt skolans 
personal och elever. En del av programmet är att lärarna aktivt behöver hålla koll på vad 
elever gör, både på raster och på lektion. Skolan ska samarbeta med föräldrar för att kunna 
uppdatera och utbyta information om barnen. Att samtala med de inblandade i mobbningen, 
både den utsatte och mobbaren samt deras vårdnadshavare, är viktigt för att se till så att det 
inte fortsätter. Ett bra rastvaktsystem är enligt Olweus något som har stor betydelse då han 
kom fram i en undersökning att ju fler lärare det är ute desto mindre mobbning förekommer 
det. I det här resonemanget har lärarens sätt att hantera mobbningssituationer och attityder till 
mobbning en stor betydelse (Olweus 1991).

I sin vetenskapliga artikel kom Deborah J. James fram till att i ett anti-mobbningsprogram 
behövs det att alla parter i en skola är med och utformar det. Lärarna är ett viktigt kugghjul för 
att sätta stopp på mobbning, främst genom att sätta upp normer och regler för hur eleverna ska 
bete sig. De ska även ingripa vid upptäckt av förekommande mobbning och prata med de 
inblandade (Deborah J. James, 2008).  Helen Cowie är inne på ett liknande resonemang som 
föregående forskare. Ett effektivt sätt att stoppa och förhindra mobbning är att engagera hela 
skolan, det vill säga att lärarna uppmuntrar eleverna att prata och lyssna på dem aktivt för att 
få ett bra samarbete. Lärarna ska vara engagerade av att ta del av elevernas rädsla och oro 
kring mobbningen för att komma fram till bra lösningar. Här diskuteras vilka möjligheter 
kamratstöd skulle ge för de barn som är utsatta för mobbning, det skulle bland annat betyda 
att fler än bara lärarna ser och säger till när mobbning förekommer och stöd för den som blir 
utsatt (Helen Cowie, 2011). 

Larsson skriver att ett barn som har goda hemförhållanden kan få viktig hjälp och stöd från 
sin familj. Hon menar även att vänner till barnet kan bidra med skydd mot stress, oro och 
ångest. Det gör att vänner är mycket viktiga eftersom dessa känslor är väldigt återkommande 
bland utsatta för mobbning och dessutom bidrar vänner till ett bättre självförtroende (Larsson, 
2000). 

1.2 Syfte
Syftet med undersökningen är att visa hur vuxna som har varit mobbade som barn uppfattade 
det stöd och bemötande de fick under mobbningen samt hur deras välbefinnande påverkades 
av mobbningen.



1.3 Frågeställningar
Varifrån fick de stöd?
Hur var stöden utformade?
Vad hade kunnat fungera bättre?
Hur var deras välbefinnande under mobbningen?

1.4 Avgränsningar
Vi har valt ett väldigt brett ämne och undersökningen är avgränsad att handla om det stöd och 
bemötande som våra intervjupersoner fick när de utsattes för mobbning under grundskolan, 
samt hur de uppfattade stödet. Mobbning som har skett under låg-, mellan- och högstadiet 
valdes att skriva om eftersom grundskolan är obligatorisk för alla barn och av den 
anledningen måste ett mobboffer möta utsattheten så länge mobbningen pågår.

Informanternas åldrar avgränsades från arton till trettio år för att kunna ställa upp på intervju 
och därmed är det personer som har fått distans från mobbningen. Det är tänkt att en maximal 
ålder på trettio år medför att det inte var för länge sedan som mobbningen skedde. Vi tror att 
om det har gått många år sedan mobbningen kan det bli svårt för informanter att minnas kring 
ämnet. 

Det förekommer mobbning på internet som kallas för nätmobbning. Vi har valt att inte 
behandla området för att det inte var aktuellt för alla våra intervjupersoner då när de gick på 

grundskolan.

2 KUNSKAPSÖVERSIKT

2.1 Olweus-programmet mot mobbning
Programmet går ut på att stoppa pågående mobbning och då är det viktigt att vuxna i skolan 
och i hemmet är positivt engagerade och ska utstråla värme. Det ska finnas tydliga regler för 
vad som är oacceptabelt, skulle dessa regler överskridas ska det användas påföljder som inte 
är sanktionerande. De vuxna bör ha tillsyn och kontroll över skola och fritid och de ska med 
fördel fungera som ledare och förebilder. De vuxna i skolan ska inte bara vara fokuserade på 
barnens inlärning utan också deras sociala relationer (Olweus, 1991).

För att programmet ska kunna komma i kraft och fungera menar Olweus att hela den sociala 
miljön ska vara involverad, d.v.s. föräldrar, elever, lärare och annan skolpersonal. Anti-
mobbningsarbetet ska även utföras på olika nivåer. På skolnivå bör det finnas bra rutiner för 
rastvakter och det kan hållas studiedagar om mobbning. Undersökningar via enkäter kan 
kartlägga mobbningen och det går att arrangera samtalsgrupper samt samordningsgrupper. 
Åtgärder på klassnivå kan vara att ha regelbundna föräldramöten och klassråd samt att klassen 
lägger upp regler mot mobbning. Det man kan göra på individnivå för inblandade elever i 
mobbning är att ha ett allvarligt samtal med både den utsatte och mobbaren. Deras föräldrar 
ska kontaktas för samtal och ett åtgärdsprogram kan sättas upp för de inblandade barnen 
(Olweus, 1991).



2.2 Olweus-programmet på individnivå
Om mobbning har kommit till lärarens kännedom är det viktigt med ett snabbt agerande och 
att det sker ett samtal med den utsatte. Vanligt är det att offret känner sig otryggt och ängsligt 
och vill därför inte ha uppmärksamhet. Det kan vara obehagligt för denne att berätta för vuxna 
vad som har hänt, eftersom det finns en rädsla att det blir värre av att hon eller han ”skvallrar” 
på sina mobbare. Det är även vanligt att barnet inte tillåter sina föräldrar att kontakta skolan 
för att reda ut mobbningen. Att föräldrarna behandlar barnets rädsla genom att inte kontakta 
skolan gör mer skada än nytta, eftersom mobbningen då kan fortsätta utan hinder. I en sådan 
situation måste man se till att den utsatte skyddas och inte kan utsättas för mobbning, för att 
sedan kunna lösa mobbningsproblematiken. En del av skyddet innebär samarbete och tät 
kontakt mellan den utsattes familj och skolan, och att den lärare som griper in i problematiken 
måste värna om elevens trygghet. Om inte offret får tillräckligt skydd kan situationen bli 
värre. I första hand ska kontakten med skolan godkännas av den unge men ibland kan det vara 
nödvändigt att de vuxna inte går med på eventuella protester och tar tag i mobbningen 
(Olweus, 1991).

När en lärare upptäcker mobbning bör denne kontakta de inblandade barnens föräldrar. 
Olweus rekommenderar att klassföreståndaren ordnar ett möte med dessa föräldrar samt 
mobbaren och offret där de diskuterar om mobbningen och hur situationen ska lösas. Mötet 
ska följas upp med fler träffar för att talas vid om det sker någon förbättring och om 
överenskommelser fullföljs. En förhoppning med mötena är att bilda bättre relationer mellan 
mobbarens och den utsattes föräldrar för att det kan bidra till en lösning av problemet 
(Olweus, 1991).

Olweus (1991) skriver att barn som blir mobbade behöver få mycket stöd och uppmuntran av 
sina föräldrar. Vanligen har utsatta barn dålig självkänsla, det som då kan vara till stöd från 
föräldrarnas sida är att de uppmuntrar barnet till att utveckla talanger eller positiva 
egenskaper. Bättre självförtroende resulterar till ett annorlunda kroppsspråk m.m. som 
omgivningen uppfattar och som kan gynna kamratrelationerna (Olweus, 1991).

2.3 Bourke och Burgman
Bourke och Burgman menar att mobbning påverkar barns självkänsla och känslomässiga 
välmående. Studien visade att många barn kände sig arga mot mobbaren och samtidigt ledsna 
över att bli utsatta. Det är viktigt att mobbade barn har någon att prata med som de kan lita på 
och som respekterar dem, eftersom det verkar lindrande och gör att den negativa effekten av 
mobbningen minskas. Stöd från både vänner i sin egen ålder, familj och lärare har en 
betydande roll för offret. Vänner stödjer den enskilde och ger skydd mot mobbning, vilket gör 
att den utsatte känner sig tryggare i skolan. Forskarna kom även fram till att husdjur kan ha en 
positiv påverkan då de bidrar med villkorslös vänskap och trygghet samtidigt som de 
upprätthåller barnets självkänsla (Bourke & Burgman, 2010).

En del barn väljer att inte berätta för sina föräldrar om mobbningen av olika anledningar. Det 
kan vara för att inte besvära dem eller för att de skäms över att de blir mobbade. Bourke och 
Burgman skriver att barnen kan vara ovilliga att prata om problemet med sina föräldrar för att 



det finns en rädsla att det ska förvärra situationen, i synnerhet om föräldrarna vill kontakta 
skolan eller mobbarens föräldrar för att prata om mobbningen (Bourke & Burgman, 2010).

I Bourke och Burkmans studie visade det sig att de allra flesta av deltagarna inte nämnde 
något om rektorns ingripande i mobbningen. Forskarna menar att det inte betyder att 
rektorerna inte var medvetna om mobbningen, utan att barnen troligtvis inte kände till sina 
rektorers engagemang i att lösa problemet. Rektorn har en viktig roll eftersom han eller hon 
har befogenhet att utföra antimobbningsstrategier och det är av betydelse att denne är 
engagerad i att hålla en bra miljö i skolan, eftersom det bidrar till att eleverna känner att de får 
stöd och att de känner trygga (Bourke & Burgman, 2010).

3 Teoretiska referensramar

3.1 Val av teorier

3.1.1 Mobbning
Höistad definierar tre typer av mobbning; verbal, fysisk och tyst mobbning. Verbal mobbning 
innebär att någon till exempel sprider rykten, viskar, kommenterar ens utseende negativt, 
härmar, retar, pratar bakom ryggen, hånskrattar eller hotar. Det kan även vara när någon ringer 
anonyma samtal, klottrar elaka saker på ens skåp eller skickar anonyma lappar. Fysisk 
mobbning kan yttra sig i slag, att någon ställer sig i vägen, stänger dörren framför en eller 
låtsas knuffa till en. Det kan också vara att någon gömmer undan ens ägodel. Fysisk 
mobbning är den lättaste att upptäcka då det kan visa sig konkret i söndrade kläder och 
blåmärken. Tyst mobbning är däremot den typ av mobbning som är den svåraste att upptäcka 
och dessutom är det den vanligast förekommande. Den kan exempelvis bestå av suckar, 
himlande med ögonen, miner, menande blickar med andra och att inte svara på tilltal 
(Höistad, 2001).

Menckel beskriver även hur mobbning kan effektera en person på både lång och kort sikt. 
Enligt henne så kan offret börja känna oro och ängslighet på grund av mobbningen samt att 
inlärningen störs då offret kan få koncentrationssvårigheter eller börja skolka. Mobbningen 
tenderar även att leda till att offret förlorar självkänsla. Vid allvarligare fall så finns det även 
risk att offret försöker tar självmord. Mobbning som pågår under längre perioder kan även 
leda till att offret börjar lida av ett depressivt tillstånd (Menckel, 2002). 

Lindberg och Johansson konfirmerar detta i sin bok där hon beskriver hur offer för mobbning 
kan börja känna sig värdelösa, att de börjar finna sig i det beteendet som de utsätts för och 
börja tänka om mobbarna kanske har rätt. Även Lindgren skriver att offer som utsätts för 
mobbning vanligen tenderar att lida av ett depressivt tillstånd, dålig självkänsla och ångest på 
grund av skamkänslor som bildas av mobbningen. Vad hon menar med ett depressivt tillstånd 
innebär att känna sig värdelös, ungeläsen och destruktiv. Hon beskriver också att i somliga 
fall, där offret utsätts för mobbning frekvent och inte upplever något stöd, kan offret ha 
självmordstankar. Lindberg och Johansson menar att offren inte kan klara av att gå vidare med 
ångesten och skamkänslorna som bildas utav mobbningen. Författarna skriver också hur 



utanförskapet som bildas av mobbningen är vad som håller dessa skamkänslor vid liv, vilket 
stärker det depressiva tillståndet (Lindberg och Johansson, 2008). 

3.1.2 Skuld
Höistad förklarar att man kan känna skuld då man har agerat på ett felaktigt sätt och varit dum 
mot någon. Han menar att skulden är kopplad till empatin och genom att gottgöra och ändra 
sitt beteende kan man släppa skuldkänslorna (Höistad, 2001). Eriksson m.fl. beskriver att 
skuld är en oro som uppkommer i rädslan för att ha gjort något opassande i de normer och 
värderingar som finns (Eriksson, 2002).

Barn som blir mobbade brukar ibland sätta skulden på sig själv för sin utsatthet men även få 
skulden på sig av andra. Lärare och barn runt omkring kan tro att de ser orsaken till 
mobbningen, det kan till exempel handla om att den mobbade har till exempel fula kläder 
eller att den här personen inte vet hur han eller hon ska bete sig med kompisar och ta kontakt 
med människor. Viktigt är det att understryka att några sådana saker saknar betydelse för om 
någon blir mobbad eller inte, menar Larsson (Larsson, 2000). Höistad är även tydlig med 
detta och menar att det aldrig är den enskildes fel att han eller hon blir mobbad. Det 
framkommer ibland åsikter om att ett barn får skylla sig själv för att det blir utsatt på grund av 
sitt beteende, men att bli mobbad är knappast något man väljer att bli (Höistad, 2001).

I skolan händer det att ansvaret läggs på den utsatte att förändra sig för att det tros vara 
lösningen till mobbningen. Ett sådant resonemang är felaktigt och troligtvis bekvämt då det 
inte läggs ner mycket tid till den egentliga anledningen till mobbningen. Det finns fall där 
även föräldrar har trott att bara om barnet förändrar sig upphör mobbningen, men för dem 
handlar det istället om att de vill tro att de har kontroll över situationen. Skuldkänslor kan 
uppstå när föräldrarna ser att barnet mår dåligt och att de inte kan göra något för att stoppa 
mobbningen, i vissa fall kan känslorna lindras genom att de förnekar situationen eller lägger 
skulden på sitt barn (Larsson, 2000).

Med förklaringen om skuld i sammanhang med mobbning är det tänkbart att skuldsättande 
eller fråntagande av skuld påverkar kvaliteten på bemötandet och stödet som de utsatta barnen 
får. Av den anledningen är det av intresse att behandla skuld i denna uppsats.

3.1.3 Skam
I Svenska Akademiens ordbok beskrivs skam som känslor av blyghet, vanära och 
mindervärdighet över sig själv (http://g3.spraakdata.gu.se/saob/). Känslan av skam är 
obehaglig och kan variera i intensitet från att vara av en lättare grad med en upplevelse av 
förlägenhet, till att vara i en högre grad med känslor av förnedring och kränkning. Skam har 
en direkt koppling med den egna personens identitet eftersom känslan påverkar en människas 
upplevda tillräcklighet. Skammen kommer ifrån och orsakas av upplevelsen av att inte kunna 
räcka till i sina egna eller andras ögon (Eriksson m.fl., 2000).

Odd Lindberg som är docent i socialt arbete skriver att skam är en emotion som hör ihop med 
att bli utsatt för mobbning. Den utsatte känner sig underlägsen och att han eller hon inte duger 
och upplever det som smärtsamt och lidande (Lindberg, 2007). Eriksson m.fl. menar att av 
den anledningen vill man vanligen undvika sådant som ger upphov till emotionen och det är 



till exempel inte ovanligt att barn som blir mobbade i skolan väljer att stanna hemma 
(Eriksson, 2000).

Skam innefattar ett samspel med den egna individen och andra människor, utan samspelet 
med vår omgivning kan vi inte känna skam. Om man verkar betydelselös i sin klass där ingen 
respekterar en börjar man till sist fundera vad det är för fel på en själv (Lindberg, 2007). Får 
man nog många gånger höra att man är någonting, som egentligen inte är stämmer, gör man 
det till sin egen sanning (Höistad, 2005). Tanken att det är någonting fel med den egna 
personen blir svårare att tackla om man vid flera tillfälligheter får höra att man inte duger 
(Lindberg, 2007). Det är viktigt att vuxna hjälper till och tar ifrån skammen från det mobbade 
barnet och säger att det inte är något fel på honom eller henne (Höistad, 2005).

Med tanke på vilken koppling mobbning har till skam, skulle man kunna resonera att ett 
bemötande som kännetecknas att barnet inte passar in och inte duger i ett sammanhang kan ge 
upphov till skamkänslor hos barnet.

4 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT OCH METOD 

4.1 Redovisning av sökmotorer
Inför uppsatsen sökte vi i gamla kandidatuppsatser efter användbara källor om mobbning i 
Umeå universitets samling, även universitetsbibliotekets databas användes för letandet av 
relevant litteratur till studien. Vi sökte även i internetdatabasen SocINDEX efter 
vetenskapliga artiklar om mobbning och hur barn och ungdomar uppfattar det stöd de får mot 
mobbningen. Sökorden som avändes var ”Bullying”, ”Support”, ”School”, ”Children” och 
”School and Children”.

Ett antal böcker användes för att ge ytterligare stöd åt uppsatsen, bland annat ”Mobbad? Det 
har vi inte märkt!” av Eva Larsson (2000), ”Utstött – en bok om mobbning” av Christina 
Thors (red) (2007) samt ”Mobbning och människovärde” skriven av Gunnar Höistad (2001).

Kompletta boklistan står i Litteraturlistan tillsammans med utvalda Artiklar.

4.2 Val av datainsamlingsmetod
För vår studie valde vi att utföra en kvalitativ metod. En kvalitativ studie kännetecknas genom 
att studera sociala sammanband och belysa djupet av ett ämne. För att göra detta använder 
man sig ofta av intervjuer för att kunna få bra beskrivning som möjligt i ämnet (Dahmström, 
2011). I vår studie har vi valt att använda oss av intervjuer för just denna anledning. Ämnet vi 
har valt är för komplext för att man ska kunna få tillfredställande svar via enkätundersökning. 
Genom intervjuer får vi ett djupare perspektiv i varje enskilt fall och vi får även möjligheten 
att ställa följdfrågor som vi annars inte skulle ha tänkt på. 

Vi valde att utföra kvalitativa intervjuer med sex stycken personer som under grundskolan 
blivit utsatta för mobbning. Intervjuerna tog mellan 40 till 55 minuter i tid och 
intervjupersonerna fick välja tid och plats för var intervjun skulle ske. 



Intervjuerna var semi-strukturerade. De utgick från en intervjumall (se bilaga) men ställde 
även frågor utanför denna mall enligt vad som presenterades i varje enskild intervju. Varje 
intervju spelades in och anteckningar fördes även under intervjun för särskilda meningar. 
Intervjuerna transkriberades sedan för att kunna blicka igenom och få en god översiktlig syn 
av intervjun efter att den har skett.

4.3 Urval och tillvägagångssätt
För undersökningen utfördes ett bekvämlighetsurval och valde att intervjua alla som vi 
lyckats få kontakt med. Totalt tillfrågades sex personer, varav alla gick med på att utföra en 
intervju. 

För att finna intervjupersoner kontaktades ett antal organisationer som jobbade med mobbning 
för att fråga dem om de kunde hjälpa oss att finna intervjupersoner för studien. Genom 
organisationen Friends fann vi en av intervjupersonerna.

Vi hängde även upp affischer omkring Umeå Universitets Campus och Ålidhem Centrum och 
Studiefrämjandet i Umeå för att kunna sprida ut att intervjupersoner söktes för 
undersökningen. Genom dessa affischer fann vi ytterligare en intervjuperson. Då personer 
som varit offer för mobbning var svåra att få kontakt med så tillfrågades även bekanta som 
har blivit utsatta för mobbning för att försäkra att undersökningen hade en tillräckligt stor bas 
av intervjupersoner. De resterande fyra intervjupersonerna kom från denna bas av bekanta, vi 
valde att den av oss som inte kände personen skulle utföra intervjun. Vid varje tillfälle 
informerades de om vad undersökningen handlade om och att de har möjlighet till total 
anonymitet.

Bland intervjupersonerna så var det en stor variation i ålder och ingen var lika gammal. 
Åldrarna på intervjupersonerna var 18, 19, 20, 21, 24 och 28. Det innebär att den äldsta gick i 
grundskolan åren mellan 1991 och 2000, medan den yngsta mellan 2001 och 2010. Alla 
intervjupersonerna kommer från olika delar av Sverige. 

4.4 Analysmetod
Efter att alla de inspelade intervjuerna transkriberades valde vi att läsa igenom dem och leta 
efter meningsbärande enheter i texterna som var intressanta till uppsatsens syfte. Dessa 
enheter kunde bestå av en eller flera meningar eller delar av en mening. Sedan valde vi att 
plocka ut essensen ur de meningsbärande enheterna och samlade ihop essenserna för att skapa 
en kort sammanfattning av varje intervju. Sammanfattningarna av intervjuerna jämfördes med 
varandra för att finna likheter och skillnader mellan dem. Därefter kunde vi urskilja ett 
mönster på vad som var vanligast återkommande i informanternas berättelser.

Vår metod kan liknas vid empirisk fenomenologisk analys som Kvale beskriver och som 
innefattar fem steg. Det första steget innebär att man läser igenom intervjun för att få en 
känsla av helheten. I nästa steg letar man efter meningsbärande enheter och i varje enhet 
plockas sedan kärnan ut för att få ett tema som är en förkortad och förenklad formulering. 
Temat ska vara så nära den ursprungliga meningsbärande enheten som möjligt utan att 
beblandas med forskarens fördomar och personliga åsikter. För det fjärde jämförs dessa teman 
med studiens syfte för att se om de kan medföra något svar till det. I det femte steget samlas 



de teman som är relevanta från intervjun ihop i ett eget dokument för att skapa en 
koncentrerad bild av intervjun med det som är ämnat till studiens syfte (Kvale, 1997).

4.5 Etiska reflektioner
I undersökningen har de fyra grundläggande etiska principerna tagits till hänsyn, vilka är 
enligt Vetenskapsrådet (2002) konfidentialitetskravet, nyttjandekravet, informationskravet och 
samtyckeskravet. Dessa är till för att skydda intervjupersonerna från oetisk behandling under 
en undersökning (Vetenskapsrådet, 2002). Varje krav kommer att presenteras och förklaras 
hur de tillämpades i vår studie. Det kommer även tas upp en etisk diskussion kring 
intervjuerna vi hade med bekanta.

4.5.1 Samtyckeskravet
Informanterna i undersökningen ska medge samtycke för sitt deltagande och har rättighet att 
bestämma på vilka villkor medverkan ska ske. De ska kunna bestämma om deltagandets längd 
och avbryta utan komplikationer. Medverkan ska ske utan negativa följder (Vetenskapsrådet, 
2002).

Innan varje intervju startades var vi noggranna med att berätta för personerna att deras 
deltagande är frivilligt och att de därför kan välja att hoppa över frågor, pausa och avbryta 
intervjun när de känner för det. Intervjupersonerna har fått berätta om deras egna erfarenheter 
kring mobbning och sådana minnen kan vara jobbiga och känslomässigt påfrestande att prata 
om. Av den anledningen har det tagits skyddsåtgärder för att skapa en så trygg miljö som 
möjligt för intervjupersonerna. Förutom att de har fått hoppa över frågor eller avbryta 
intervjun ifall de skulle känna sig obekväma med frågorna, fick de även bestämma var 
intervjun skulle utföras och på så vis såg vi till att det är en plats som de var bekväma med.

4.5.2 Informationskravet
Informanterna ska känna till de villkor som gäller kring deras deltagande och vad de har för 
uppgift i studien. Deltagarna ska erhållas information om undersökningen samt om sådant 
som kan ha en betydelse för deras vilja att medverka. Det ska tydligt framkomma att 
deltagandet är frivilligt och får avbrytas (Vetenskapsrådet, 2002).

Intervjupersonerna informerades om undersökningen, både vid planeringen av intervjun och 
strax innan intervjun påbörjades, för att försäkra att intervjupersonerna förstår vad 
undersökningen handlar om. De informerades om syftet med studien, att informationen 
kommer att hanteras med största möjliga konfidentialitet och att de har möjligheten att 
avbryta sitt deltagande eller hoppa över frågor under intervjuns gång. De garanterades att 
informationen som de gav ut enbart kommer att användas för undersökningen och den 
kommande uppsatsen.

Intervjupersonerna tillkännagavs att de kommer att vara anonyma och att ingen information 
som kan peka ut dem eller någon speciell plats kommer att redovisas i uppsatsen. De blev 
även informerade att om vi kommer att behöva urskilja olika personers berättelser gör vi det 
utan att ge ut den enskildes namn och att det istället kommer att användas ett fingerat namn.



4.5.3 Konfidentialitetskravet
All personlig data från informanter måste hanteras på ett säkert sätt att ingen obehörig kan ta 
del av datan. Forskarna bör underteckna en förbindelse om tystnadsplikt om uppgifterna är 
känsliga. Vid redovisning av data ska enskilda personer inte kunna identifieras av 
utomstående (Vetenskapsrådet, 2002).

Informationen som samlades från intervjupersonera hanterades varsamt och konfidentiellt. 
Fem intervjuer spelades in via diktafoner som lånades från Umeå universitet. När intervjuerna 
var färdiga laddades ljudfilerna över till ett USB-minne där de förvarades samt på våra 
datorer. Innan diktafonerna lämnades tillbaka såg vi till att filerna var raderade. En intervju 
spelades in på mobiltelefon och flyttades även till ett USB-minne och våra datorer och 
raderades därefter från mobiltelefonen.

Vi har varit noggranna med att ingen utomstående har fått ta del av intervjumaterialen. Efter 
att uppsatsen blir färdig kommer intervjuerna och relaterat material att raderas från alla 
enheter som vi förvarar dem på. På så vis försäkras intervjupersonerna att informationen 
förvaras och hanteras med största konfidentialitet.

För att skydda informanternas identitet i redovisningen av datan undviks det att tala om 
platser, tidpunkter eller namn som kan antyda till någon intervjupersons identitet. Specifika 
händelser nämns inte om de inte har en relevans för studien då dessa kan antyda till den 
enskildes identitet för de som känner honom eller henne. Innan intervjuerna startades 
garanterade vi informanterna att deras deltagande kommer att förbli anonyma.

4.5.4 Nyttjandekravet
De data som har samlats in för studien får inte användas utanför undersökningen 
(Vetenskapsrådet, 2002) och av den anledningen blev intervjupersonerna lovade att allt som 
de berättar för oss kommer endast användas till vår uppsats. De fick veta att alla 
transkriberingar och inspelningar kommer att raderas från våra datorer och USB-minnen för 
att försäkra dem om att undersökningen uppfyller nyttjandekravet.

4.5.5 Intervju med bekanta
Bekanta har deltagit i undersökningen och detta kan anses oetiskt då dessa personer har en 
personlig relation till en av oss. Vi har dock varit noggranna med att dessa personer enbart 
intervjuades av den av oss som inte kände personen, därigenom förminskades möjligheten att 
den personliga relationen på något vis skulle ge effekt på intervjun. Innan intervjun startades 
förklarades det att den av oss som var bekant med intervjupersonen kommer att kunna se 
transkriberingen av intervjun. Det lovades att den informationen som gavs kommer behandlas 
med konfidentialitet. Intervjupersonerna tillkännagavs att den av oss som är bekant med 
intervjupersonerna kommer att se vad som har sagts och att informationen kommer stanna hos 
oss och endast användas för undersökningens syfte. Intervjupersonerna gjordes även 
medvetna om att de kunde avbryta intervjun och hoppa över frågor när de ville samt att de 
kunde ta tillbaka sitt samtycke. De fick veta att om de tar tillbaka sitt samtycke behöver de 
inte benämnas i uppsatsen, genom detta minskades risken för ett oetisk behandlande av 
tilldelad information.



4.6 Metodologiska reflektioner
I en kvalitativ intervju försöker man få en förståelse för informanternas upplevelser, 
erfarenheter och aspekter. Det öppnar möjligheten till nyanserade beskrivningar till specifika 
händelser som är intressanta för forskaren att ta del av. En kvalitativ intervju är 
halvstrukturerad, d.v.s. att frågorna är riktade mot speciella teman för att styra intervjuns 
handling. Samtidigt är inte frågorna strängt strukturerade och kan därför öppna möjligheterna 
till andra frågor (Kvale, 1997). Att utföra kvalitativa intervjuer innebar för oss ett personligt 
möte där vi kunde ta del av personers erfarenheter om mobbning och ställa följdfrågor om det 
vi ville veta mer om, en kvantitativ undersökning hade inte gett dessa möjligheter i samma 
utsträckning. 

Vi använde oss av affischer och kontaktade organisationer som jobbar mot mobbning för att få 
tag i personer som vill ställa upp på intervju. Det resulterade att vi inte fick tag i tillräckligt 
många intervjupersoner för att besvara på våra frågeställningar, för att kunna anpassa oss till 
tidsramen för vårt arbete förfrågades därför bekanta om de kunde delta. När det gällde 
personer som känner den ena av oss, fick den andra vara intervjuare. En tanke med detta var 
att inte låta bekantskapen påverka intervjun genom att exempelvis utesluta vissa frågor som 
man redan kan svaret på och som man redan tar för givet. Det finns ingen garanti för att 
bekantskapen inte skulle ha haft någon inverkan på intervjuerna. Möjligen kan det vara så att 
den intervjuades svar på frågor kan ha påverkats av vetskapen att dennes bekanta kommer 
senare att ta del av intervjumaterialet. 

Kvale menar att det måste byggas upp trygghet och förtroende innan själva intervjun startas 
för att personen ska våga öppna sig tillräckligt och kunna tala fritt om sina känslor och 
upplevelser (Kvale, 1997). I den här aspekten kan bekantskapen varit till fördel och 
betryggande eftersom personen då vet vilka det är som tar del av intervjumaterialet. När 
intervjun utfördes av den som informanten inte kände skapades det därför en chans för denne 
att få en uppfattning av intervjuaren.

Under alla intervjuer som har utförts tycker vi att informanterna har varit öppna och villiga att 
dela med sig av sina erfarenheter och att det har varit till fördel för syftet med studien.

När en forskare väljer att intervjua personer för att de finns tillgängliga innebär det att det 
görs ett bekvämlighetsurval och av den anledningen har resultaten låg generaliserbarbarhet 
(Bryman, 2002). Förutom att vår studie är gjord på ett bekvämlighetsurval innefattar vår 
studie endast sex personer och därför kan vi enbart tala om hur våra intervjupersoner 
uppfattade situationen kring mobbningen. Genom att välja en kvalitativ studie har vi valt att 
inte prioritera generaliserbarheten. Holme och Solvang menar att en nackdel med den 
kvalitativa metoden är att resultaten inte kan generaliseras i samma utsträckning som resultat 
från en kvantitativ studie (Holme & Solvang, 1997).

Dahmström menar att en hög validitet i en undersökning betyder att man har mätt det man har 
avsett att mäta i studien, genom frågor och observationer (Dahmström, 2011). Inför 
intervjuerna gjorde vi en intervjumall som anpassades för att besvara syftet med uppsatsens 
undersökning. En del av frågorna var av sådant slag att svaret kunde bli ett ja eller nej, men de 
följdes av ytterligare frågor för att utveckla och motivera svaren.



Under uppsamlande av data kan det ske mätfel som kan bero på metoden, mätinstrument, 
intervjuaren och informanten. Mätfel kan förklaras som data man har fått fram och som skiljer 
sig från det sanna och egentliga tillståndet eller informationen (Dahmström, 2011). Flera av 
intervjuerna gjordes i en stillsam omgivning och spelades in med diktafon, vid 
transkriberingen var det lätt att uppfatta vad intervjupersonerna sa. En intervju spelades in 
med diktafon och gjordes på en plats med mycket ljud i bakgrunden, av den anledningen 
upplevdes det i vissa stunder svårt att urskilja ord vid transkriberingen. Vid en annan intervju 
användes en mobiltelefon för att spela in vilket resulterade i att ljudkvalitén inte blev som 
önskat, när intervjun skulle skrivas ner var det ibland svårt att höra vad som sades. Vid dessa 
tillfällen som det uppkom problem vid transkriberingen kan det ha hänt att information 
uppfattats felaktigt och att vi har hört fel. För att försäkra oss om att det har blivit så rätt som 
möjligt har vi kontrollerat transkriberingarna genom att lyssna på inspelningarna och 
samtidigt läst texterna som vi hade fått fram.  

Kvale menar att människor kan under en intervju få en förändrad uppfattning om 
ämnesområdet som är tänkt att fråga om, personen kan plötsligt upptäcka nya sammanhang 
genom att se situationen från en annan synvinkel (Kvale, 1997). Med detta i åtanke är det nog 
möjligt att våra informanter efter intervjun funderar och reflekterar kring frågorna och bildar 
sig nya uppfattningar. Det är en aspekt som tillsammans med eventuella mätfel kan påverka 
att vi inte skulle kunna få samma svar igen om vi skulle göra studien om på nytt med samma 
metod och personer.

4.7 Ansvars och uppsatsfördelning
Vi har båda hjälpts åt att skriva hela uppsatsen. Anna Hämén ansvarat för inledningen, 
bakgrunden, skuld, skam, analysmetod, etiska reflektioner, metodologiska reflektioner och 
kunskapsöversikten. Ulas Sen har ansvarat för abstrakt, avgränsningar, mobbning under 
rubriken val av teorier, redovisning av sökmotorer, val av datainsamlingsmetod, urval och 
tillvägagångssätt, empiri, analys och diskussion. 

Dock anser vi att det är viktigt att understryka att båda två var medverkande i skrivandet av 
alla delar, men att det primära ansvaret var fördelat enligt vad som står ovan.

Ulas Sen har även utfört 4 av Intervjuerna för uppsatsen och transkriberat 3 intervjuer, medan 
Anna Hämén utfört 2 Intervjuer och skrivit 3 transkriberingar.

5 EMPIRI

5.1 Utanförskap och tillhörighet
I intervjuerna fick vi veta att alla våra intervjupersoner hade blivit utsatta för utfrysning 
genom sin mobbning. Alla berättade att de hade få eller inga vänner i skolan. Hur den här 
utfrysningen tog form varierade mellan intervjupersonerna. Kajsa berättade hur en 
klasskamrat hade tyckt att hon var ”skämmig” och frös ut henne hur klassen. När Kajsa 
började på högstadiet fortsatte båda i samma klass och där blev hon återigen utfrusen från 
klassen genom samma person. För andra informanter var det något som bara hände av sig 
själv. Charlotte berättade hur hon helt enkelt inte kände att hon passade in i klassen och blev 



på så sätt isolerad från den. Denna känsla av att vara isolerad stärktes av att alla hennes 
klasskamrater undvek henne. Läraren var tvungen att hjälpa till för att hon skulle få arbeta 
med någon i grupparbeten. David berättade att han upplevde utfrysning i de klasser som han 
gick i. Klasserna var väldigt grupperade och det gick inte att komma in och bli en del av 
klassen. 

Alla våra intervjupersoner beskrev sig som tystlåtna och tillbakadragna under grundskolan. 
När de sedan utsattes för utfrysning började alla de känna sig isolerade från resten av klassen 
och kom även att isolera sig själva. Denna utfrysning och avskildhet ledde till att de kände att 
de saknade någon form av tillhörighet. Därför valde de att söka tillhörighet utanför klassen då 
de inte fick någon gemenskap i den.

Alla våra intervjupersoner berättade att de vände sig till någon form av organisation utanför 
skolan. Där fann de flesta av våra intervjupersoner en känsla av gemenskap som kom utanför 
familjen. Vart de vände sig varierade mellan informanterna. Tre stycken började i någon form 
av idrott där de kunde komma ifrån de andra i klassen och ha ett eget intresse. Simon blev 
aktiv i kyrkan och dess ungdomsförening, Magnus vände sig till en ungdomsgård där han 
kände att han fick en paus från mobbningen. Alla våra deltagare beskrev att de vände sig till 
någon from av organisation för att undgå mobbningen och de flesta av informanterna hade 
funnit en gemenskap där. Vare sig det var genom att träna tillsammans i någon idrott eller om 
det var genom aktiviteter med ungdomsföreningar, berättar de att det skapade något eget där 
de kunde komma ifrån mobbningen.

Trots att de sökte sig till andra gemenskaper lyckades alla inte finna den där. Charlotte och 
David berättade att de aldrig kunde riktigt finna någon gemenskap. Charlotte var med i ett 
idrottslag där hon sakta började känna sig utfryst innan hon slutade i laget. Hon påpekade att 
det inte fanns någon från klassen i idrottslaget men att hon trots det kände sig utanför i laget. 
David berättade hur han helt enkelt inte kunde finna en gemenskap. Även han hade vänt sig 
till idrotten men också andra aktiviteter. Trots att han var med i ett lag var det svårt för honom 
att fina någon gemenskap och slutade strax då han inte kände sig välkommen. 

Den här känslan av utanförskap skapad av en avsaknad av tillhörighet ledde till att många 
blev desperata till att finna en gemenskap. David berättar hur han för en stund funderade på 
att gå med i en nazistisk rörelse eftersom han var så desperat efter att få känna tillhörighet 
någonstans. Han funderade på detta trots att han ansåg att nazistiska åsikter var helt fel. 

”Asså i nian så hade jag korta funderingar på att liksom om man skulle bli politiskt aktiv  
eller någonting, ta mig in i någon politisk organisation, då främst nazister eftersom jag hade 
kompisar som var nazister. Men det funkade liksom inte för att jag visste att det här var fel,  

jag visste att de var dumma i huvudet och jag visste att det gick emot mina personliga åsikter,  
men jag kände att jag ville ha någonstans att höra hemma liksom.”

5.2 Bemötande
I sina intervjuer beskrev informanterna kring hur de blev bemötta vid mobbningen. De hade 
sökt hjälp på olika håll och bemötandet varierade till en stor grad. 



Alla informanterna berättade att de upplevde att nästan ingen på skolan reagerade på 
mobbningen. De alla utsattes för utfrysning, vilket det är den form av mobbning som ibland 
kan missas. Intervjupersonerna berättade att när lärarna såg att de blev mobbade fick de inte 
alltid rätt bemötande. I vissa fall när lärarna såg att det skedde, grep lärarna in men de gjorde 
ingenting åt vad som hände i det dolda. Kajsa talade om hur en lärare hade tagit upp med 
henne att hon undvek de andra eleverna på rasten. Hon berättar att läraren lade skulden till en 
stor del på henne och att hon borde umgås mer med de andra, när hon i själva verket upplevde 
att hon blev utfrusen från resten av klassen.

”… varit i fyran eller femman så kallade min lärare till ett möte med mig och min mamma 
där han sa att han såg att jag var så ensam på rasterna och han tyckte inte det var så bra.  

För att man måste ju umgås med personer. Och han la fram det som att felet låg hos mig, att  
jag drog mig undan. Så att, jag blev lite arg…”

Att en lärare eller någon annan person som ska vara till elevens stöd lagt skulden på den 
mobbade var något som var återkommande i studien. Fyra andra av våra intervjupersoner 
berättade hur de upplevde att lärare och annan stödpersonal (kuratorer, psykologer bl.a.) lade 
skulden på dem. David talade om hur han blev sparkad medan han låg på marken av ett par 
klasskamrater på skolgården. Han trodde att det var på skoj och sparkade tillbaka och 
missade, ändå låtsades en tjej att hon blev sparkad av honom. När en lärare såg det blev han 
hemskickad och får sedan veta från skolan att han inte är välkommen tillbaka förrän han har 
gått igenom en grundlig psykoanalys för att se om han har någon diagnos. Skolan hade även 
lagt skulden på honom för incidenten. David berättade också att han upplevde under 
psykoanalysen att psykologen hade en förutfattad mening om vem han redan var innan de 
började prata och att inget han sa kunde på ändra det. Efter att analysen hade genomförts 
visade sig att han inte uppfyllde kriterierna för någon diagnos.

”De hade en uppfattning om hur jag borde vara och jag hade en uppfattning om hur jag 
borde vara. Så de uppfattade det som att jag var ett problembarn som var jätteaggressivt och 
som inte kunde sitta still och hade inte inlärningssvårigheter. Jag älskade att läsa, jag kunde 

sitta och läsa flera timmar i sträck liksom. Så att, jag hade liksom, jag fick en annan 
uppfattning om mig själv än vad de fick.”

Detta dåliga bemötande och skuldsättande som de upplevde från skolan försämrande deras 
självbild ytterligare och stärkte tanken hos dem att det var något fel på dem. Alla 
intervjupersoner berättade dock att de upplevde att det bemötande de fick hemma var bra och 
uppmuntrande. Där upplevde alla att de var säkra och kände inte att de blev beskyllda för 
mobbningen.

5.3 Upplevelser om stöd
Hur intervjupersonerna har upplevt det givna stödet har varierat, främst beroende på varifrån 
själva stödet kom ifrån.

Stödet från familjen har i alla fall upplevts som gott. Intervjupersonerna beskrev att de kände 
sig säkra och att de mådde bra i hemmet. De upplevde att deras föräldrar gav ett stort och 
känslomässigt stöd som upplevdes ovillkorligt och starkt engagerat. Kajsa talade om hur hon 



kände att hon kunde prata med sin mor om nästan allt och att hon hade en relation med sin 
mamma som var närmre än för de flesta andra i hennes ålder. Stödet från familjen kunde tas i 
mer än en form hos alla våra intervjupersoner. Kajsa berättade hur hon kunde vända sig till sin 
mamma för både råd om hur hon skulle gå tillväga men även få känslomässigt stöd. Ibland 
ville föräldern försöka ge något stöd som inte var önskat just då. Hjälpen upplevdes också 
som ovillkorlig, informanterna kände att de kunde vända sig till sina föräldrar för att få det 
stöd de behövde. Alla berättar även att de kunde prata med föräldrarna, vilket visar att våra 
informanter var fullt medvetna om det stöd de fick från hemmet.

Bland tre av intervjupersonerna ville föräldrarna ta kontakt med mobbarens familj och skolan 
för att ordna ett möte. Intervjupersonerna hade då försökt intala sina föräldrar till att inte göra 
det då de var rädda att detta skulle förvärra situationen. Simon berättade inte för mycket för 
sina föräldrar i rädsla att de skulle reagera på det här viset, han var rädd att det skulle göra 
mobbningen värre. Informanterna tänkte att mobbaren skulle få veta att de hade berättat och 
att det skulle leda till konsekvenser. Simon sa det så här:

”Trodde att hon skulle kontakta skolan och att mobbarna skulle få skäll. Och jag trodde att de 
i sin tur skulle spöa upp mig ännu mer för att jag skvallrat om det. ”

Stödet från skolan upplevdes dock betydligt sämre. Alla våra intervjupersoner berättar att de 
upplevde skolans stöd på många vis bristande. Som tidigare nämnt berättar fyra av våra 
intervjupersoner hur de upplevde att lärare beskyllde dem för mobbningen. Alla informanter 
upplevde även att skolan inte var så engagerad i att ge stöd. De berättade hur de upplevde att 
lärare inte gjorde något för att förhindra mobbningen som pågick om det inte skedde framför 
dem. De beskrev även att de upplevde att lärarna inte gjorde mycket för att förebygga 
mobbning. Alla menade att skolan inte verkade ha någon tydlig plan för att behandla 
problemet och visste helt enkelt inte hur man skulle göra för att stoppa mobbningen. Fyra av 
våra intervjupersoner berättade även att skolan inte ens försökte ge något stöd 
överhuvudtaget, medan de två andra upplevde att det fanns ett stöd, dock var detta stöd 
väldigt dåligt utformat. 

Skolan verkade inte vara helt medveten om de krav som fanns på stöd för att behandla 
mobbning. Från intervjupersonernas berättelser föreföll det som att hälften av våra 
intervjupersoner inte hade tillgång till någon form av skolkurator. Den andra hälften upplevde 
att skolkuratorn inte var till någon hjälp eller var för svår att nå.

Charlotte och Victor fick ett stöd från enskilda lärare. Dessa lärare var enligt dem de enda som 
verkligen såg hur de mådde och de enda som jobbade för att förhindra att mobbningen 
fortsatte. Charlotte sa att denna lärare kom med tips på hur hon ska göra när hon möter 
mobbning och för att komma i kontakt med andra i hennes ålder. Hon berättade att läraren 
hjälpte henne att komma in i grupper för att se till att hon kunde få interagera med andra i 
klassen mer. 

”Vad jag minns och tror, var att när vi skulle ha grupparbete så försökte hon dela in oss så att  
jag inte skulle bli ensam. Och det tror jag att jag har ett svagt minne av att hon gjorde. Jag 

pratade med henne varje dag och hon gav mig lite praktiska tips på vad jag kunde göra. Hon 



la inte alls skuld på mig men hon såhära ”i den här situationen kan du göra såhär” eller ”du 
kanske kan göra så…”.”

Victor berättade hur hans lärare kämpade hårt för att se till så att han kunde komma ikapp med 
läxor då han hade spenderat mycket tid på sjukhuset på grund av sjukdom. Läraren hade då 
hjälpt honom med att gå vidare i studierna och även så att han inte blev utsatt för mobbning i 
skolan. Han berättade att hon jobbade hårt för att förhindra mobbning. Båda informanterna sa 
att det var ett stöd som de uppskattade väldigt mycket. 

”Jag hade en lärare på skolan som jag fäste mig extra vid och som hjälpte mig väldigt mycket  
i skolan i och med att det, på grund av den sjukdomen så vart jag ju, jag tappade mycket av 

skolgången så jag hamnade efter väldigt mycket. Men hon tog extra tid för att hjälpa mig och 
såg till att jag faktiskt tog mig framåt, då fäste jag mig extra med henne och brukade prata 
med henne om en massa saker förutom mor och far då. Så hon försökte ju hela tiden hjälpa 

mig också. Fast från sitt håll, så mycket hon kunde.”

När informanterna tillfrågades om vad som kunde varit bättre svarade alla att de hade önskat 
att skolan hade varit mer engagerad i sitt stöd. De upplevde det som att skolan inte gjorde 
tydliga gränser för vad som var tillåtet och att de inte var tillräckligt aktiva. Alla berättar att 
ett större engagemang från skolans håll hade varit till stor hjälp för dem. Fem av våra 
intervjupersoner sa även att de hade önskat att skolan hade försökt samarbeta med deras 
föräldrar. Victor berättade hur hans föräldrar flera gånger pratat med personal på skolan att 
jobba mer med att förhindra mobbningen, men att de inte ville samarbeta med honom.

De intervjupersoner som hade tagit del av en förening upplevde att det medförde stöd. De 
flesta beskrev att genom att få tillhöra en gemenskap fann de ett indirekt stöd från dessa 
föreningar. Kajsa beskrev hur hennes självsäkerhet stärktes genom att träna i sporten och att 
hon därigenom kände att hon kunde hantera mobbningen på betydligt bättre sätt. Victor 
berättade hur han, genom att känna lära känna folk i en liknande sits som han, kunde 
normalisera sina problem och började må bättre om sig själv. Charlotte tog del av en förening 
men fann inte stöd i gemenskapen, men hon kände fortfarande en indirekt hjälp genom att hon 
hade något som hon kunde se fram emot i slutet av dagen.

5.4 Livsglädje
Mobbning var för alla våra intervjupersoner en väldigt svår period. De berättade att de kände 
att de inte fick det stöd de behövde och de började må mycket dåligt av situationen. Det stöd 
som de fick var därför väldigt viktigt för att de skulle kunna fortsätta framåt och klara sig 
igenom skolgången. Victor berättade att han hade en vän i skolan och att denna person var det 
enda som fick honom att orka med allt.

”Hade det inte varit för han så hade jag struntat i allt egentligen. Hade jag skitit i skola,  
hade skitit i... Bara legat hemma i sängen och bara varit.”

Våra informanter berättade hur dåligt de mådde i skolan och gärna ville undvika den så gått 
det gick. De kände sig inte bekväma i skolan på grund av mobbningen och Charlotte berättade 
hur hon såg fram emot att sluta skolan så hon skulle få slippa utfrysningen hon utsattes för.



Intervjupersonerna berättade även för oss hur mobbningen fick dem att börja tvivla på sin 
egen självbild. De kände att det måste vara något fel på dem och resonerade att det var därför 
som de blev mobbade. De sa att det tog lång tid innan de blev av med känslan att det var på 
något vis deras fel att de blev utsatta. Mobbningen hade skadat deras självbild och 
självkänsla. 

Något som är viktigt att lyfta fram är att Kajsa och David berättade hur de började lida av 
depression på grund av mobbningen som de utsattes för. Den ena vägrade gå till skolan och 
mamman kontaktade BUP där hon fick prata med en kurator och få hjälp för att kunna komma 
tillbaka till skolan. David hade inte samma tur, då han inte släppte in sina föräldrar i 
situationen kunde de inte förstå honom helt och kalla in professionellt stöd åt honom. Han 
berättar att dessa depressionskänslor ledde till att han utförde ett självmordsförsök. 

Många av våra intervjupersoner berättade också att de inte reflekterade mycket kring 
mobbningen. De hade blivit vana vid att det var en del av deras liv och på grund av detta hade 
det bildats ett normalläge. De mådde dåligt och det var otroligt jobbigt för dem att gå igenom 
mobbningen, samtidigt upplevde de att de var vana med att må dåligt. Att de var så vana vid 
att bli utsatta för mobbning gjorde det däremot inte mindre hemskt för dem att bli utsatta, de 
berättade att det enda det gjorde var att de inte reflekterade så mycket kring varför de blev 
mobbade eller om det fanns något stöd.

Denna känsla av att det på något vis var normalt och/eller att det var något fel hos dem var 
något som intervjupersonerna jobbade mycket med genom livet. Charlotte berättade att hon 
behövde mycket stöd för att kunna komma till en insikt att felet inte verkligen låg hos henne. 
Fem av våra intervjupersoner sa liknande saker i sina intervjuer, att de hade behövt få mycket 
hjälp för att förstå att det inte var deras fel.

6 ANALYS

6.1 Välbefinnande
I intervjuerna fick vi veta att alla våra intervjupersoner hade blivit utsatta för utfrysning 
genom sin mobbning. Alla berättade att de hade få eller inga vänner i skolan. Hur den här 
utfrysningen tog form varierade mellan intervjupersonerna. Kajsa berättade hur en 
klasskamrat hade tyckt att hon var skämmig och frös ut henne hur klassen. När Kajsa började 
på högstadiet började båda i samma klass och där blev hon återigen utfrusen från klassen 
genom samma person. För andra informanter var det något som bara hände av sig själv. 
Charlotte berättade hur hon helt enkelt inte kände att hon passade in i klassen och blev på så 
sätt isolerad från den. Denna känsla av att vara isolerad stärktes av att alla hennes 
klasskamrater undvek henne. Läraren var tvungen att hjälpa till för att hon skulle få arbeta 
med någon i grupparbeten. David berättade att han upplevde utfrysning i de klasser som han 
gick i. Klasserna var väldigt grupperade och det gick inte att komma in och bli en del av 
klassen. 

Lindberg och Johansson berättar att många barn som blir offer för mobbning kan få en lidande 
självbild orsakad av de skamkänslor som bildas av mobbningen (Lindberg och Johansson, 



2008). Detta bekräftas av många av intervjupersonerna som berättar att de hade en dålig 
självbild. Även Höistad skriver att skamkänslor bildas i samband med mobbning, men även 
att dessa skamkänslor kan förvärras av ett dåligt bemötande (Höistad, 2001). I 
intervjupersonernas berättelser blir det tydligt att de som hade denna självbild fick ett dåligt 
bemötande av lärare och annan stödpersonal när de vände sig till dessa för hjälp. Höistad 
pekar även ut att det är viktigt att lyfta ifrån skammen från det utsatta barnet för att de inte ska 
fortsätta att påverkas negativt av dessa skamkänslor (Höistad, 2001). Detta är något som 
intervjupersonerna berättat att de behövde hjälp med. De hade fått en dålig självbild och det 
fick hjälp att bekämpa denna negativa självbild som skapats av skammen genom att vuxna 
hjälpt dem att inse att det inte var deras fel att de blev mobbade.

Några av intervjupersonerna berättade att de mådde så illa av mobbningen att de inte ville 
fortsätta med skolan eller livet något mer och alla berättade att de ville undvika skolan så 
mycket som möjligt. Det här belyser Menckel när hon skriver hur barn som blir utsatta för 
mobbning kan börja skolka från skolan för att få undvika mobbningen som pågår där 
(Menckel, 2002). Att eleven vill detta kan härstamma från den känsla av skam som är vanlig 
bland offer för mobbning Orsaken till att de vill undvika skolan beror på att känslan av 
underlägsenhet som kommer med mobbningen leder till ett psykiskt lidande (Lindberg & 
Johansson, 2008). För att undvika detta lidande ville respondenterna undvika skolan. 

Johansson och Lindberg skriver att de som utsätts för mobbning under längre perioder, utan 
att få stöd, kan börja få självmordstankar då de ser detta som ett sätt att fly ifrån ångesten och 
skamkänslorna som bildas av mobbningen (Lindberg & Johansson, 2008). Även Olweus 
skriver hur längre perioder av mobbning utan att få stöd kan sluta med att offret får 
självmordstankar (Olweus, 1991). David berättade att han försökte begå självmord. Han hade 
vid det laget varit med om grov mobbning sedan sex år tillbaka. Detta självmordsförsök och 
dessa självmordstankar kan kopplas till vad Lindberg och Johansson skrivit om barn som blir 
utsatta för mobbning under en längre period (Lindberg & Johansson, 2008).  Denna långa 
period av mobbning hade bildat mycket ångest hos honom och han hade även fått en dålig 
självbild på grund av det. 

De av intervjupersonerna som hade stöd och klarade av att skilja sig från dessa skuld- och 
skamkänslor kunde känna en betydligt bättre tillfredställelse i sitt liv. Olweus menar att 
genom att få positiv uppmuntran och chans att utveckla sina förmågor stärks individens 
självbild (Olweus, 1991), något som tydliggörs i våra intervjuer. Genom denna stärkning 
börjar personen utstråla en bättre självbild genom kroppsspråket. Författaren skrev även att 
barn som var tystlåtna och därigenom utstrålade en sämre självbild var lättare utsatta för 
mobbning (Olweus, 1991). Då intervjupersonernas självförtroende stärktes så hjälpte det även 
dem att göra av med det beteendemönster som, enligt Olweus, kunde bidra till att de blev 
utsatta för mobbning.

6.2 Skolans insatser
Helen Cowie beskriver i sin artikel att hela skolan måste vara engagerad i att ge ett stöd och 
att lärare måste vara redo att lyssna på elevers rädslor och ge bra råd för att hjälpa dem. 
Därför är ett bra bemötande från lärare väldigt viktigt när eleven vänder sig till lärarna för 



hjälp (Cowie, 2011). Våra intervjupersoner bemöttes dock för det mesta med att lärare lade 
skulden på intervjupersonen istället och vände situationen emot dem. Från vad Lindberg 
skriver om skam blir det tydligt att detta är helt fel sätt att bemöta dem. Ett sådant bemötande 
leder till att skamkänslor som enligt honom får den utsatte att känna sig underlägsen och 
upplever ytterligare lidande (Lindberg, 2007).

I resultaten kunde man även se att många av intervjupersonerna uppfattade det som att skolan 
inte visste hur de skulle göra för att förhindra och förebygga mobbning. Menckel skriver att 
mobbning vanligen förekommer när det finns en avsaknad av tydliga regler och rutiner för att 
hantera mobbningen (Menckel, 2007). Då intervjupersonerna berättade att de uppfattade att 
skolan inte visste hur problemet skulle hanteras kan detta enligt, Menckel, vara en orsak till 
varför mobbningen ens var ett problem. Genom att det inte fanns några tydliga regler för att 
förhindra mobbningen så blev det lättare för mobbningen att ske. 

Detta behov av klara regler understryks av Deborah J. James i sin artikel. Hon beskriver hur 
det är viktigt att lärare sätter stopp för mobbningen både genom att sätta upp tydliga regler för 
hur man ska behandla varandra i skolan och även genom att ingripa så fort de kan när de ser 
att någon utsätts för mobbningen (James, 2007). Intervjupersonerna pekade ut att det fanns 
lärare som ingrep när mobbningen skedde framför dem men informanterna upplevde att det 
ändå saknades tydliga regler för att förhindra mobbningen. Enligt deras upplevelser var därför 
skolorna bristande i denna del.  

Olweus beskriver även i sitt program att det behövs ett engagemang att förhindra mobbningen 
från både familj och skola för att stöd ska vara effektivt. Han beskrev det behövs ett 
samarbete mellan skola och hem och att lärare måste hålla uppsikt på barnen på lektioner och 
under rasterna för att förhindra mobbningen (Olweus, 1991). Enligt respondenterna hade 
deras skolor aldrig jobbat väl eller engagerat med familjen för att förhindra mobbningen. Alla 
intervjupersoner kände att skolorna var oengagerade och det inte fanns något samarbete med 
föräldrarna. Deltagarna berättade dock att de ville att skolorna skulle ha varit mer engagerade 
i att förhindra mobbningen och att det hade varit bra om det hade funnits ett sammarbete 
mellan skola och föräldrar. Detta påvisar att hade skolan följt Olweus-programmet för att 
förhindra mobbning skulle intervjupersonerna troligtvis fått det stöd de kände att de behövde.

6.3 Stödet i hemmet
Intervjupersonerna berättade att de inte upplevde någon beskyllande attityd från hemmet, 
därför upplevde de hemmet som en säker miljö. Då föräldrarna inte lade skulden på dem så 
kunde intervjupersonerna ta sig an stödet från föräldrarna på ett bättre sätt. Detsamma gäller 
för Charlotte och Victor som berättade att de fick stöd från enskilda lärare. Båda beskrev hur 
dessa lärare förstod vad de gick igenom och lade ingen skuld på dem. Detta skapade en miljö 
som stämmer mer överens med vad Cowie menar är bra för barn som blir utsatta för 
mobbning. Genom att vara engagerade i att stötta och ge goda råd till de unga skapade både 
läraren och föräldrarna en miljö som enligt Cowie är gynnande för att ge stöd åt offer för 
mobbning (Cowie, 2011).

Bourke & Burgman belyser vikten av ett gott stöd från familj och lärare. De skriver att 
utsattheten för mobbning påverkar barnen på ett negativt vis, detta gör att det är mycket 



viktigt för dem att ha någon att prata med om vad som sker (Bourke & Burgman, 2010). Detta 
kan kopplas till hur viktigt intervjupersonerna ansåg att stödet var som de fick från familjen. 
De berättade att det stödet från föräldrarna var en av de viktigaste och att de kände att de 
kunde prata ut vad de kände kring mobbningen. Stödet är av stor betydelse då de flesta av 
informanterna inte hade några andra att prata med än familjen.

Hälften av våra deltagare berättade att deras föräldrar ville ta kontakt med skolan och 
mobbarnas föräldrar för att ordna ett möte i förhoppningen att få slut på mobbningen. Det var 
något som intervjupersonerna oroade sig för att det skulle förvärra situationen, föräldrarna 
gick då med på att inte göra något. Olweus menar att inte ta kontakt med skola m.m. gör ingen 
skillnad åt den utsattes situation. Han menar att föräldrarna bör ta kontakt med skolan för att 
påbörja ett samarbete för att förhindra att mobbningen fortsätter (Olweus, 1991).

6.4 Typer av offer
Olweus påpekar att en vanlig typ av offer är tystlåten och tillbakadragen och att dessa sätt att 
vara kan förstärkas och bli tydligare med tiden som mobbningen sker (Olweus, 1991). Alla 
intervjupersonerna beskrev sig som sådana och berättade även att de dragen minskades när de 
bearbetades. Många av informanterna fick en positivare uppfattning och blev säkrare i sig 
själva genom olika fritidsaktiviteter och kunde stegvis hantera av mobbningen på ett bättre 
sätt. Olweus menar att när dessa beteendemönster minskar reduceras även risken för 
mobbning. Detta påstående stämmer överens med resultaten i vår undersökning (Olweus, 
1991).

6.5 Tillhörighet
Då alla intervjupersoner berättade att de blev utsatta för utfrysning saknade många av dem en 
känsla av tillhörighet i klassen. Enligt Johansson och Lindberg är utanförskap vad som livnär 
känslan av skam som bildas under mobbningen, vilket i sin tur stärker det depressiva 
tillståndet som en del offer för mobbning kan vara i (Johansson & Lindberg, 2008). För att 
komma ut ur detta behövde våra intervjupersoner finna en gemenskap och tillhörighet. Många 
vände sig därför till olika föreningar för att kunna känna en gemenskap utanför familjen. 
Genom dessa organisationer kunde de finna samhörighet som hjälpte dem att övervinna 
skamkänslorna och det gjorde på så vis att de mådde bättre. 

7 SLUTDISKUSSION
I denna uppsats dök det upp många saker som vi fann intressanta och spännande att tänka på, 
vissa saker var spännande för uppsatsen i sig, andra för den kommande professionen. 

Undersökningens syfte var att se hur vuxna som har varit mobbade som barn uppfattade det 
stöd och bemötande de fick under mobbningen samt hur deras välbefinnande påverkades av 
mobbningen. Studien sökte belysa detta syfte genom att undersöka var deras stöd kom ifrån, 
hur det var utformat, vad de upplevde kunde gjort stödet bättre och hur deras välmående var 
under mobbningen. Genom studien har vi lyft dessa frågor och vi finner att vi har funnit ett 
antal svar.



I tidigare forskning tydliggörs det är viktigt med tydliga regler för vad som anses vara 
acceptabelt beteende bland eleverna på skolan för att kunna förhindra att mobbning pågår i 
skolan (Menckel, 2002) (Olweus, 1991). Dock anser vi att vår undersökning även visar på att 
det inte bara behövs tydliga regler för att förhindra mobbning utan även ett tydligt stöd för de 
elever som utsätts för mobbning. I undersökningen fick två av intervjupersonerna stöd från 
enskilda lärare, något som de berättar att de upplevde genuint och starkt stödjande. Tidigare 
forskning visar även att barn som blir utsatta för mobbning upplever skamkänslor av 
mobbningen förvärras med tiden I detta menar de att eleven måste lyftas från dessa negativa 
känslor för att kunna komma ur mobbningen (Johansson & Lindberg, 2008).  Därför menar vi 
att lärare behöver visa tydligt engagemang och stöd åt elever som är utsätta för mobbning för 
att de ska kunna ta sig an det stödet. Vi finner att undersökningen visar att ett tydligt stöd gör 
mobboffret mer medveten om detta stöd, därigenom vet eleven vart de kan vända sig och kan 
känna en trygghet genom att veta att det finns hjälp att få. Genom ett tydligt stöd kan även 
eleven och den stödande samarbeta för att det ska fungera så väl som möjligt.

Genom studien har det blivit uppenbart att ett tydligt stöd är något som varit bristande i 
intervjupersonernas skolor. Många av intervjupersonerna menade även på att de ville ha 
någon form av hjälp från skolorna, men kunde inte få något ordentligt stöd. Vi finner därför 
att ett tydligare stödarbete hade varit till fördel för våra intervjupersoner.

Då barn som blir utsatta för mobbning bär på skam och skuldkänslor är det viktigt att vara 
varsam i bemötandet av dessa barn. Tidigare forskning visar att känslan av skuld är vanlig 
bland offer för mobbning och att det är viktigt att lyfta denna känsla ifrån offret för att ha 
möjlighet att påbörja ett hjälparbete. Forskningen visar även att offer för mobbning kan 
uppleva att lärare skuldsätter dem för mobbningen (Höistad, 2001). Detta återspeglas i vår 
undersökning där många av våra intervjupersoner berättade att de upplevde att lärare och 
annan personal lade skulden på intervjupersonen för mobbningen. Även om detta enbart var 
intervjupersonens åsikt så påverkade det hur väl de kunde ta sig an stödet. Studien visar därför 
att det var väldigt viktigt med att man tänkte på hur man bemötte intervjupersonen under 
mobbningen och att man var försiktig med hur man formulerar sig så att intervjupersonen inte 
skulle uppleva sig beskylld för mobbningen. Undersökningen visar att när informanterna 
upplevde sig beskyllda slöt de sig, vilket ledde till att vidare försök till stöd inte var till nytta 
förrän intervjuperson kunde öppna sig igen. Genom att vara noggrann med att 
intervjupersonen inte skulle känna sig beskylld hade det blivit lättare att ge ett välformat stöd 
som intervjupersonen hade kunnat ta sig an.  

I undersökningen visade sig att alla intervjupersonerna upplevde att de var med om en form 
av uteslutning från resten av klassen. Lindberg och Johansson menar att en sådan känsla av 
uteslutning är på grund av mobbningen. Denna känsla matar på de negativa känslor som 
bildas av mobbningen vilket får offer att psykiskt lida (Johansson & Lindberg, 2008).  På 
grund av denna känsla av utfrysning sökte sig alla våra intervjupersoner till en gemenskap 
utanför klassen. Alla förutom David fann tillhörighet och han sökte desperat efter 
en gemenskap, som tidigare nämnt funderade han på att gå med rörelser som han personligen 
ansåg vara fel. Detta visar på hur stark behovet av tillhörighet var hos denna person. Det visar 
också hur viktigt det var att hjälpa dessa barn till att finna samhörighet och främja en 



gemenskap i klassen, då de annars kan finna sig dragna till extrema rörelser som kunde hota 
deras välmående och välgång. 

Alla respondenterna hade tillgång till gott stöd från sina familjer.  Detta stöd var av stor vikt 
för dem och de sa ofta att de upplevde det bra att kunna tala med föräldrarna om vad som 
pågick. I tidigare forskning menar Bourke & Burgman att det är viktigt med stöd från hemmet 
(Bourke & Burgman, 2010) . Vi upplever även att hemmet var en av de få platser de fann en 
gemenskap. Detta stöd, menar vi, var därför en av de mest centrala för intervjupersonerna då 
de därigenom upplevde att de hade ett skyddsnät som kunde hjälpa dem mot mobbningen. Vi 
fann även att detta villkorslösa stöd hjälpte intervjupersonerna att finna ork till att fortsätta sig 
igenom mobbningen. Undersökningen visar alltså att dessa offer för mobbning gynnades ett 
gott stöd hemma för att kunna klara av mobbningen.

Undersökningen pekar på hur många av de negativa påverkningarna av mobbning resulteras 
av känslor av skuld och skam. Tidigare forskning påvisar att den mobbade upplever 
skamkänslor som orsakar ett psykiskt illamående (Johansson & Lindberg, 2008). Detta 
bekräftas av intervjuerna där de beskriver hur de kände sig psykiskt dåligt på grund av 
mobbningen och deras beskrivningar avspeglar vad som tidigare beskrivits om skamkänslor. 
Undersökningen visar därigenom hur viktigt det var att behandla dessa känslor så fort som 
möjligt innan dessa känslor gick så långt att individen hade fått depressiva symptom. Hade 
dessa känslor behandlats tidigare och mer effektivt hos våra intervjupersoner så skulle ett 
självmordsförsök förmodligen aldrig skett. Vi menar därför att det hade varit oerhört viktigt 
att behandla dessa känslor så tidigt som möjligt när stödarbetet påbörjades.

Den här uppsatsen gav svar på ett antal frågor om de mobbades uppfattningar kring 
mobbning. Genom uppsatsen har dock ett antal idéer kring framtida forskning dykt upp. Då 
alla intervjupersonerna upplevde att de fick någon form av stöd från sina föräldrar och att 
detta stöd var av väldigt stor betydelse, skulle det vara intressant att i framtida forskning 
belysa de upplevelser som finns bland barn som blir utsatta för mobbning men som inte 
upplever någon form av stöd från sina föräldrar. Våra intervjupersoner belyser även hur de 
upplevde att deras skolor inte arbetade aktivt med att bekämpa mobbningen. Vi finner att det 
skulle vara intressant att i framtiden undersöka skillnaden i upplevelser mellan skolor som har 
väldigt inaktiva mobbningsplaner och skolor som har väldigt aktiva mobbningsplaner för att 
se hur subjektiv denna upplevelse kan vara. Sist så upplevde vi att det skulle vara intressant 
att ta del av lärares perspektiv på dessa frågor, att intervjua lärare kring hur de bemöter offer 
för mobbning och hur de upplever att skolor fungerar för att bekämpa mobbning.

Genom uppsatsen har vi fått höra vilket stöd dessa elever fått och på vilket sätt det har hjälpt 
och stjälpt deras situation. Vi har sett och belyst deras uppfattningar av hur detta stöd var och 
hur de blev bemötta av skolor, vänner och familjemedlemmar. En sak som vi upplevde, och är 
väldigt tacksamma över, var våra intervjupersoners villighet att dela med sig av sina 
upplevelser. De sa alla att de ville hjälpa till med att belysa det som skedde dem så att de kan 
på något vis hjälpa andra. 
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Bilaga 1
Bakgrundsfrågor

När började mobbningen?

Hur var vänskapskretsen?

Vad gjorde du på fritiden?

Hur var det hemma?

Hur var det i skolan (Vänner, Betyg, Lektioner, Populäritet)

Mobbningen

När började mobbningen

På vilket sätt blev du mobbad?

Vem utförde mobbningen

Hur kändes det att bli utsatt för mobbning ?

Hur tyckte du att omgivningen reagerade på mobbningen

Var du ensam i att bli mobbad eller fanns det fler i din omgivningen? Umgicks 
du med denna person? 

Pratade med någon om det?

Hur uppfattades det stöd du fick

Skolan

Fick du stöd från skolan?

Hur var stödet skolan gav utformat?

Kändes stödet från skolan engagerat?

Kändes stödet från skolan kompetent?

Fanns det sammarbete mellan lärare och annan personal? 

Tyckte du att det fanns ett samarbete mellan skolan och hemmet 
för att hjälpa din situation

Fritiden 

Hade du vänner som hjälpte dig?



Hur lärde du känna dem?

Var dem här vännerna också mobbade?

Tyckte du att deras stöd hjälpte?

Om du tog del av någon fritidsorganisation, fick du stöd 
därigenom?

Sökte du stöd via internet?

Sökte du stöd någon annanstans? Hur gick det?

Hemma

Var dina föräldrar medvetna om mobbningen?

Hur var stödet hemma? Hur kändes det?

Sökte du stöd från någon annan familjemedlem än föräldrarna?

Fick du det stöd du behövde

Sökte du någon form av stöd?

Vad behövdes för stöd

Fick du det stöd du kände att du behövde?

Vart kom stödet ifrån?

Vilket stöd fungerade bäst? Vad var speciellt med det stödet?

Vilket stöd fungerade sämst? Vad gjorde det så?

Hur medvetna var du om tillgången till stöd

Hur medvetenhet om stöd du fick

Visste du om det stöd du kunde få?

Organisationer, Skolan, Hemma, vänner?

Kände du till det stöd du kunde kräva

Möjligheten att ha en kurator/psykolog enligt skollag

Vad kunde vara annorlunda

Vad kunde vara bättre?
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