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Sammanfattning 

I media har det uppmärksammats en rad olika fall beträffande mobbning. Ofta uppmärksammas 

de barn som begått självmord på grund av den mobbning som pågått i skolan. Studiens syfte är 

att utifrån den mobbades perspektiv undersöka mobbning med dess konsekvenser både under 

och efter mobbningsperioden, vilken pågått i grundskolan. Genom en kvalitativ undersökning 

med utgångspunkt från en narrativ och tematisk analys har vi studerat tolv stycken berättelser 

vilka är skrivna av personer som tidigare varit mobbade. Dessa berättelser är tagna från två 

öppna forum på Internet. I resultat- och analysdelen har vi också haft fokus på upplevelsen av 

skolpersonal utifrån den mobbades perspektiv, huruvida skolpersonal reagerat och agerat mot 

mobbningen. Studien utgår från fyra olika teorier vilka nyttjats för att ha möjlighet att förstå och 

analysera fenomenet mobbning. 

 

Resultatet visar att konsekvenserna av mobbning är omfattande och allvarliga för den mobbade 

både under och efter mobbningsperioden. I berättelserna framkommer det att självskadande 

beteende, självmordstankar och självmordsförsök uppstår hos den mobbade, vilka är exempel på 

de mest allvarliga konsekvenserna. Dessa konsekvenser har en övervägande majoritet av 

författarna bakom berättelserna vittnat om. Resultatet pekar också på den livsviktiga roll som 

skolpersonal har men inte tar ansvar för, där samtliga tolv personer i sina berättelser beskriver 

en besvikelse som finns över skolan och dess passiva agerande mot mobbning.  
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1. Inledning 
 

"Vi hörde att han hade fått sitt huvud slaget mot ett skåp, några barn hade sagt åt honom att gå 

och hänga sig själv. Att han var värdelös. Han kom till den punkten där han inte kunde ta det 

längre. Jag tänker fortfarande att han ska komma in genom den där dörren men jag vet att han 

aldrig kommer göra det. Om det finns en himmel så vet jag att Tyler är där."  (Lowen, Waitt, 

Warren & Hirish, 2011). 

 

Mobbningen i en skolklass kan få många konsekvenser vilka ofta är förödande för en individ 

(Modin, Låftman & Östberg, 2014). Denna problematik kan man uppfatta som allmänt bekant 

och därmed tagen på allvar då det i läroplanen för grundskolan går att läsa “Ingen ska i skolan 

utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling (Skolverket, 2011). Sådana 

tendenser ska aktivt motverkas, vilket också  står skrivet i den svenska Skollagen (SFS 

2010:800). Ändock blir idag 60.000 elever mobbade på de svenska skolorna enligt Friends 

(2014). Enligt Friséns, Jonssons och Perssons (2007) forskning är ungefär 15 procent av 

Sveriges elever involverade i mobbning. Antingen som mobbad eller mobbare. 

 

En studie genomfördes med en magnetröntgenkamera för att läsa av hjärnans signaler på 

individer som varit i en mobbningssituation eller utsatts för tortyr. Här framkom att en individ 

som blir utsatt för mobbning reagerar på samma sätt som en individ som utsätts för tortyr. Båda 

uppvisade bland annat possttraumatiskt stressyndrom som en av följderna. I studien kunde man 

också se förändringar i hjärnan hos den som blivit utsatt för mobbning (Epoch Times, 2011). 

Med andra ord och fastän det låter uppenbart, så är mobbning ett fenomen som måste tas på 

större allvar. 

 

I studien undersöker vi fenomenet mobbning, vi fokuserar på konsekvenserna av mobbning, där 

de mobbades egna berättelser om upplevelserna kring mobbningen studeras. Detta då Frisén, 

Jonsson & Persson (2007) menar att det är viktigt att informera om individers egna åsikter kring 

mobbning och dess mekanismer då det ger information som kan motverka mobbning samt hur 

man ska agera när det uppstår. Vidare anser vi att individer är experter på sin egen verklighet 

med tillhörande upplevelser, erfarenheter och resultat. Ingen känner till konsekvenserna bättre 

än de själva. Dessa individers verklighet, återgivna i deras berättelser har många gånger 

genererat sorg och obehagskänslor hos oss som läsare. Dock anser vi att man som forskare 

måste våga ta plats även i en obekväm kunskapsalstring. Det är så vi kan skapa förändring. 

 

De förkunskaper vi har med oss in i uppsatsen har vi erhållit genom tidigare skolarbeten och 

arbetserfarenheter men framförallt av det egna intresset kring fenomenet mobbning. Denna 

studie genomförs inte endast av anledning att vi ska tillförskaffa oss akademisk kunskap utan 

även för att vi ska påverkas av studien - detta för att i förlängningen skapa den kunskap som kan 

ligga till grund för viktiga förändringar (Fejes & Thornberg, 2009). Vi anser att mobbning är ett 

stort problem för samhället där socionomer har en viktig roll att träda in och motarbeta detta 

fenomen. Vi vill i och med denna uppsats undersöka mobbning samt studera på vilket sätt 

mobbning påverkar den mobbade individen kortsiktigt och långsiktigt. 
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1.  Syfte och frågeställningar 

 
Studiens syfte är att studera mobbning och dess konsekvenser utifrån den mobbades perspektiv, 

fokus ligger på konsekvenserna av mobbning både under och efter mobbningsperioden. Studien 

intresserar sig för den mobbning som sker bland barn på grundskolan vilken belyses genom 

berättelserna från tidigare mobbade individer, vilka är över 20 år vid författandet av berättelsen. 

För att besvara syftet har följande frågeställningar använts: 

- Hur beskrivs mobbningen av de som blivit utsatta? 

- Vilka konsekvenser fick mobbningen för de mobbade under mobbningsperioden? 

- Vilka konsekvenser har mobbningen fått för de mobbade efter mobbningsperioden?   

- Hur bemötte skolpersonalen mobbningen enligt de utsatta? 

- Hur kan vi förstå mobbning genom teorier om makt, stigma, viktimisering och rutin- 

aktivitetsteorin? 

 

1.2  Arbetsfördelning 

 

Vi är två socionomstuderanden som har studerat och författat denna uppsats. Vi är båda 

intresserade av att som utbildade socionomer jobba med barn i avseende att arbeta förebyggande 

mot mobbning, således har vi båda haft ett stort engagemang för att få ett bra resultat av studien. 

Under större delen av arbetet har vi arbetat på distans där vi haft kommunikation via telefon och 

mail dagligen. Vi har genom arbetet diskuterat de olika kapitlen samt dess innehåll innan vi 

påbörjat dem. Därefter delade vi upp kapitlen mellan varandra, i bilaga 1 kan läsas om vem som 

har skrivit vilket kapitel. Detta säger dock endast vem som haft hand om det grundläggande 

insamlandet av empirin för det enskilda kapitlet. Vi båda har nämligen tillfört information i alla 

kapitel där vi korrigerat den grundläggande texten samt adderat ytterligare text. Vi har skrivit 

vårt arbete med Google Drive, på så vis har vi kunna arbeta i samma dokument och kunnat följa 

samt gå igenom varandras arbete. Vi delade upp arbetet i likvärda delar för att båda skulle få 

bidra lika mycket till varje kapitel, sedan har vi skrivit ihop dessa delar. Vi valde att göra på 

detta sättet för att vi båda skulle få ut så mycket kunskap som möjligt med arbetet, detta då vi 

anser denna kunskap vara mycket värdefull för oss i vår kommande arbetsroll. 

 

1.3 Avgränsningar 
 

Arbetet inriktar sig på att studera de mobbades egna berättelser och hur de beskriver fenomenet 

mobbning och dess konsekvenser. I och med studiens syfte var det viktigt för oss att välja 

berättelser i vilka personer beskriver konsekvenserna av mobbningen både under 

mobbningsperioden och efter. Endast berättelser författade av personer som är över 20 

år  studeras. Vi har kommit fram till att dessa är över 20 år då många av personerna angivit sin 

ålder. I de fall där personerna inte har angivit sin ålder har vi kunnat utläsa att de är över 20 år 

genom deras beskrivningar. Exempelvis har de beskrivit att de befinner sig i medelåldern, att det 

var x antal år sedan de blev mobbade och att de har x antal års arbetserfarenhet. Åldern har vi 

tagit i beaktande på grund av etiska skäl, men också för att de äldre personerna kan besvara hur 

konsekvenserna ser ut ett antal år efter avslutad mobbningsperiod. Studien avgränsar sig till att 

endast studera den mobbning som pågick under grundskolan. Vi kommer alltså att studera de 

individer som varit utsatta för mobbning som barn. I studien definieras barn som individer under 

18 år. Studien är kvalitativ utan intervjuer, istället studeras de mobbades egna berättelser, där de 

mobbade oftast har valt att vara anonyma. Berättelserna är hämtade från öppna forum vilka 

fokuserar på personer som blivit mobbade, där personerna har möjligheten att dela med sig av 

sina erfarenheter. Med de kriterierna valde vi ut 12 berättelser skrivna av 12 olika personer. 
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2. Metod 
 

2.1 Metodansats 

 

Enligt Bryman (2011) bygger den kvalitativa studien på en forskningsstrategi där tonvikten 

ligger på ord och inte siffror. Den kvalitativa forskningsstrategin är enligt Bryman (2011) 

induktiv, tolkande och konstruktionistisk. Den induktiva synen beskrivs som förhållandet 

mellan teori och praktik, där teorin tillämpas i efterhand på det empiriska insamlade materialet. 

Detta skiljer sig ifrån det deduktiva synsättet då man utgår ifrån en teori och skapar hypoteser 

som man sedan testar mot de empiriska materialet. Vi har i vår studie använt oss utav en 

kvalitativ studie där vi valt att arbeta efter ett induktivt tillvägagångssätt där vi inte valt ut några 

teorier innan vi samlat in vår empiri. Teorierna har vi valt utefter den empirin vi haft, då vi har 

kunnat välja de som passar. Liksom Bryman (2011) beskriver det,  kopplar vi våra resultat till de 

teorier vi använder oss utav. Resultaten från vår studie kopplas också till tidigare forskning 

inom ämnesområdet. 

 

2.2 Metodval 
 

I den kvalitativa studien undersöker man som Fejes och Thornberg (2009) beskriver den 

orddata, vilken beskriver verkligheten där man ofta har som syfte att förstå och analysera det 

som beskrivs. Den kvalitativa forskningen kan vara svår att beskriva och används ofta som ett 

paraplybegrepp för flera forskningstraditioner och metodansatser. De forskningstraditioner som 

finns skiljer sig åt beroende på vad de intresserar sig för att undersöka. Vi har gjort en kvalitativ 

studie av berättelser hämtade från Internet, samtliga av dessa berättelser handlar om mobbning. 

Genom en narrativ analys kan man utifrån berättelser fokusera på sambanden och kopplingarna 

mellan de olika episoderna ur en persons liv (Bryman 2011). Narrativ analys är ett sätt att 

analysera kvalitativ data för att undersöka vilka historier en person använder för att beskriva en 

händelse. Riessman (1993) beskriver olika typer av narrativa analysmetoder där strukturell 

analysmetod är den metod som fokuserar på hur personen beskriver sin berättelse. Den här 

typen av analysmetod fokuserar på hur personen berättar och vilka ord, ljud och uttryck 

personen använder för att skapa sin berättelse. Den andra analysmetoden, vilken är den vi har 

fokuserat på i vår studie, är en tematisk analysmetod, vilken Fejes och Thornberg (2009) 

beskriver som en metod som fokuserar på helheten och vad som sägs i texten och där fokus inte 

ligger på att plocka ut specifika ord eller meningar. Enligt Bryman (2011) finns det en generell 

strategi för att göra en tematisk analys av kvalitativ data. Denna strategi heter ”Framework”, 

vilket är ett tillvägagångssätt för att ur texten bilda teman och subteman. För att få fram dessa 

krävs det att man noggrant läser igenom empirin i flera steg och de teman och subteman som 

finns i texten blir det centrala ur texterna (Bryman, 2011). Detta är det tillvägagångssätt som i 

denna studie används för att analysera samtliga berättelser. 

 

2.3 Genomförande 
 

Texter som är offentligt publicerade är fria att studera (Kalman & Lövgren, 2012), vi kunde 

således använda Internet som källa för att finna studiens berättelser. Här fann vi olika forum 

vilka specifikt vände sig till personer som blivit mobbade, på dessa forum kunde personerna 

bland annat dela med sig av sina berättelser. Av samtliga forum valdes två öppna forum ut, vilka 

innehöll flest relevanta och detaljerade berättelser kring upplevelser av mobbning, vilket blev 30 

stycken texter. Insamlandet av berättelserna pågick mellan perioden 2014-10-03 och 2014-10-

06. Därefter sammanställde vi de 30 texterna, var och en av dessa för sig. De berättelser som 

kunde besvara studiens syfte samt frågeställningar på ett detaljerat och informativt sätt valdes 

sedan ut av dessa 30 texter. Det var även av stor vikt att författarna bakom berättelserna var över 
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20 år. Dessa krav resulterade i en empiri bestående av 12 berättelser. Hälften av dessa 

berättelser är skrivna mellan 2011 och 2013, de andra berättelserna återger inte någon 

information kring detta. Många av författarna bakom dessa texter har på olika sätt skrivit att de 

bor i Sverige, undantag finns hos ett fåtal av dessa författare men de har heller inte skrivit att de 

gått på en skola belägen utomlands. Studien är dock inte intresserad av att belysa mobbningens 

geografiska skillnader varpå en redogörelse för skolans geografiska position inte varit ett krav 

för att berättelsen skulle kunna komma att användas. 

 

Det första steget för att analysera de 12 berättelserna var att läsa igenom varje text noggrant 

samt följa en frågemall, denna frågemall bestod av frågor som; vad säger den här berättelsen om 

mobbning? Vart ägde mobbningen rum? Hur uttryckte sig mobbningen? Etcetera. Genom denna 

frågemall hittade vi sedan övergripande teman för vår tematiska analysmetod. Utifrån de 

övergripande temana skapade vi subteman vilka vi arbetade med i framework. Detta var bra för 

att se hur vanligt förekommande något var. Ett exempel på ett övergripande tema var platser för 

mobbning, då detta återgavs i varje berättelse. Utifrån det övergripande temat skapades 

subteman. Dessa subteman var i detta fall skolan, hemmet, jobbet och fritiden. Genom denna 

metod kunde vi på ett enkelt sätt se hur ofta förekommande en plats var. Nedan presenteras hur 

vi arbetade med framework för det övergripande temat Platser för mobbning. 

 

Tabell 1 

 Skolan Hemmet Jobbet Fritiden 

Text 1        ✓    

Text 2        ✓          ✓  

Text 3        ✓    

 

Efter att ha sammanställt samtliga berättelser på detta sätt kunde vi enkelt se hur ofta något 

förekom. I exemplet ovan kunde vi se att skolan var en plats där många blev mobbade, således 

blev skolan ett givet tema att jobba vidare med. De övriga temana kunde utformas genom 

samma tillvägagångssätt, under varje tema citerades den del av vardera berättelse som berörde 

temat. På följande sida presenteras dessa slutgiltiga teman med ett exempel på hur en berättelse 

kunde fördelas. 

 

Tabell 2 

 Skolan Själv- 

bilden 

Mobbnings 

aktörerna 

Hur 

uttryckte sig 

mobbningen 

Konsekvenser 

då 

Konsekvenser

nu 

Text 1 Läraren 

blund-

ade 

Jag klarar 

ingenting 

Klasskamra

ter 

Glåpord, 

slag 

Självmords-

tankar 

PTSD 

Text 2       

Text 3       

 

2.4 Urval 

 

Berättelserna är valda utifrån ett målinriktat urval, detta urval innebär enligt Bryman (2011) att 

forskningspersoner väljs ut med direkt hänvisning till de forskningsfrågor som har formulerats. 
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Genom urvalet valdes 30 berättelser ut vilka ansågs vara typiska för studien. Sedan gjordes ett 

strategiskt urval. Ett strategiskt urval innebär att studiens undersökningspersoner väljs ut, 

exempelvis utifrån ett antal kännetecken (Johannessen & Tufte, 2003). Vilket innebar att vi 

utifrån dessa 30 berättelse valde ut de som ansågs vara tillräckligt informativa, detaljerade och 

relevanta. Detta urval säkerställde att relevant data samt material fanns för att kunna besvara 

frågeställningarna samt representera undersökningsgruppen. 

 

2.5  Generalisering och trovärdighet i kvalitativ forskning 

 

Berättelserna i denna studie är strategiskt utvalda efter vad som ansågs vara mest relevant för 

studien, fokus låg på att välja de berättelser som var mest informativa och detaljerade. I och med 

det målinriktade urvalet har inget sannolikhetsurval nyttjats där alla individer haft en chans att 

bli valda. Denna studie har utgått från att hitta de berättelser som ansågs passa för studien syfte. 

Detta anses vara ett urval vilken många ställer sig kritiska till i det fall studien kan generaliseras 

(Bryman, 2011). Bryman (2011) förklarar att den kvalitativa forskningen kan generaliseras till 

teorier men inte till population. Varpå man sedan mäter kvaliteten i den teoretiska delen vilket 

sedan blir avgörande för huruvida resultaten är generaliserbara. För denna studie är detta 

intressant då resultatet är kopplat till fyra teorier, vilka vi anser vara högst relevanta för studiens 

ämnesområde. 

 

Fejes och Thornberg (2009) menar att generaliseringen innebär i vilken utsträckning en studie 

kan vara representativt för andra personer eller vid andra händelser än de som ingår i studien. 

Vissa kritiker till generaliserbarheten i kvalitativ forskning menar att det aldrig riktigt går att 

generalisera en kvalitativ studie då människor är föränderliga och beter sig annorlunda beroende 

på vilken kontext de befinner sig i. I en analytisk generalisering tittar man på resultaten, dessa 

kan förbereda forskarna på vad som kan komma att hända i det nästkommande fall som 

studeras. Forskningsresultaten blir mer ett perspektiv än en sanning (Fejes & Thornberg, 2009). 

Vi har identifierat gemensamma teman i de berättelser vi har studerat och kan genom dessa se 

många likheter i texterna. Vi anser, liksom det som beskrivs i Fejes och Thornberg (2009) att de 

resultat vi presenterar, enligt den pragmatiska valideringen, kan mätas utifrån relevans och nytta 

för de som läser studien. 

 

Validiteten av en narrativ berättelse kan vara svår att bedöma då man som forskare själv inte kan 

avgöra vad som är en bra berättelse eller en dålig berättelse i den mån den är tillförlitlig eller 

inte. Flera berättelser av samma händelse kan beskrivas olika beroende på vem det är som 

berättar den. När en person ska återberätta en händelse väljer personen ut det som denne själv 

anser vara det viktigaste från en händelse, de egna värderingarna vävs också in i berättelsen, 

därför skiljer sig många berättares historier åt från varandra (Riessman,1993). 

 

Svensson & Starrin (1996) menar att validiteten är samma sak som trovärdigheten där man 

undersöker huruvida det finns empiriska belägg för resultat i en studie och om forskarna har 

gjort en rimlig tolkning av resultaten. Det finns två olika sätt att se validiteten, det ena sättet är 

en kommunikativ validitet där forskarna väljer att diskutera sina tolkningar med personer som är 

involverad i ämnet som studeras (Svensson & Starrin, 1996, s. 211). Den kommunikativa 

validiteten kan fortgå under en hel process. Det andra sättet är en pragmatisk validitet, vilket är 

då forskarna försöker övertyga läsaren om att studiens analys är trovärdig och att resultaten är 

användbara (Svensson & Starrin, 1996). Vidare beskriver Svensson och Starrin (1996) 

Maxwells resonemang som menar att olika observatörer av samma fenomen kan finna olika 

resultat vilka kan vara valida, där det centrala blir att sätta resultatet i dess kontext. Det resultat 

vi erhållit via de insamlade berättelserna har tolkats genom fyra olika teorier i vilka vi kunnat 

förstärka våra egna tolkningar. Resultatet har många likheter med andra studier inom samma 
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ämnesområde, varpå slutsatser kan dras att resultaten i denna studie också kan styrkas i dessa 

andra studier. 

 

2.6 Etiska reflektioner 

 

Genom hela forskningsprocessen har vi framhållit en medveten och aktiv etisk reflektion och 

sett till att resultatet inte nyttjats på fel sätt, samt varit medvetna om att inte förvanska eller 

fabricera data (Fejes & Thornberg, 2009). Studien genomförs bland annat via icke deltagande 

observationer. Detta innebär att texterna undersöks utan att vi lämnar några spår eller annan 

påverkan efter oss, de som ingår i studien är inte medvetna om att de studeras. Dessa texter 

kommer från öppna forum och enligt lag betraktas dessa texter som offentligt publicerat 

material. De berättelser som studien fokuserar på är texter vilka kan beskrivas som 

livsberättelser vars texter är offentligt publicerade på Internet. Dessa texter är fria att studera 

(Svedmark, 2012). 

 

I en kvalitativ intervju kan den som intervjuar hamna i ett dilemma inför intervjun. Detta 

dilemma kan uppkomma då intervjuaren ska informera den som intervjuas om de känsliga 

frågor som kan komma att ställas under intervjun. Då intervjuaren väljer att informera om dessa 

finns det en risk att den intervjuade kan komma att avbryta intervjun om frågorna blir för 

känsliga. En annan risk är att intervjupersonen senare kan uppleva att denne har blivit missledd i 

vad intervjun skulle ha handlat om (Starrin & Renck, 1996). I val av metod för denna studie blir 

detta eventuella dilemma inget problem då vi analyserar texter från Internet där personer av 

egen vilja publicerat dem offentligt, texter de själva författat utan något deltagande från en 

intervjuare. Dessa texter innehåller personernas egna livsberättelser och finns tillgängliga för 

alla där inget informationskrav finns (Kalman & Lövgren 2012). Vi anser detta vara ett utbud av 

unikt material då texterna är offentliga. Det undkommer oss dock inte att även dessa texter är av 

känslig art vilket gör oss väl medvetna om de etiska aspekterna i valet av metod. 

 

Genom att undersöka texter på Internet drar vi slutsatsen att vi på så vis får ta del av ärligare 

berättelser, detta då vi utöver författarna bakom berättelsernas anonymitet inte kan påverka 

svaren i form av våran närvaro med dess innebörd så som kroppsspråk, samtalston eller val av 

frågetyp så som ledande eller slutna frågor. Endast texter som är skrivna efter att mobbningen 

upphört kommer att studeras för att få svar på hur konsekvenserna såg ut då samt nu efter 

avslutad mobbning. Vi har även valt denna grupp för att författarna bakom berättelserna är 

äldre, detta av anledning att det är extra känsligt ur ett etiskt perspektiv att undersöka barn. 

Eftersom författarna bakom berättelserna är anonyma så är det inte självklart att de är vuxna, 

dock har vi valt att ta seriöst på det som framkommer i berättelserna. De undersökta texterna 

består av berättelser där mobbningen pågått i grundskolan, vårt fokus ligger på den individ som 

blivit mobbad och dennes upplevelser. Vi har analyserat 12 texter där vi har tagit personerna 

bakom berättelsernas ålder i beaktande, då det är extra känsligt att undersöka minderåriga. 

 

Studien har utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer tagit de fyra forskningsetiska 

principerna inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning i beaktande. Dessa är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informations-

kravet innebär att forskaren ska informera de som är berörda om den aktuella forsknings-

uppgiftens syfte. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i undersökningen har rätt att bestämma 

över sin egen medverkan (Vetenskapsrådet, 1990). Informerat samtycke är en sammanslagning 

av informationskravet och samtyckeskravet. Enligt Kalman och Lövgren (2012) så krävs det 

inte något informerat samtycke för den typ av texter som undersöks i denna studie. Vilket vi såg 

som något positivt då det önskas en så ärlig berättelse som möjligt, där yttre påverkan ej sker. 

Däremot har konfidentialitetskravet tagits i beaktande under hela forskningsprocessen, alla i 
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undersökningen har givits största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna som 

framkommit i berättelserna har förvarats på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem 

(Vetenskapsrådet, 1990). Det insamlade materialet har förvarats på en samlad plats vilken 

endast vi har haft tillgång till med ett lösenord. Efter uppsatsens sammanställning raderades allt 

detta material. Vi har inte nämnt källa på våra texter eller givit några riktiga namn på de som 

författat berättelserna, många av dem har valt att vara anonyma eller verkat under ett 

pseudonym. Dock innebär inte detta att vi kan behandla texterna fritt utifrån 

konfidentialitetskravet. Ett pseudonym kan nämligen vara väl känd för många, vi har således 

avidentifierat även dessa påhittade namn för att författarna bakom berättelserna inte kan 

identifieras. Påhittade namn har istället använts, dessa kan kopplas till kön men även könen har 

vi bytt ut i vissa fall för att avidentifiera personerna ytterligare. Vi har även valt att vara 

restriktiva med citat som är hämtade från dessa publikt tillgängliga texter. Detta då ett citat från 

en sådan källa kan innebära en uppenbar risk att röja identiteten på personen som undersöks 

(Kalman & Lövgren, 2012), sättet att uttrycka sig på kan identifiera personen av någon i dennes 

omgivning. I resultatet har vi därmed även ändrat vissa ord som författarna bakom berättelserna 

uttryckt och ersatt dessa med synonymer. I början av arbetet hittade vi ett passande citat till vår 

studie från en berättelse om upplevd mobbning, vi provade googla detta citat vars källa fick 

första träff. Således kan citatet även röja källan på berättelsen. Med anledning av detta valde vi 

att avhålla oss helt från att använda oss av citat. Undantag är det initiala citatet i denna studie 

som är tagen från filmen Bully (2011). Sharkey, Jones, Smithson, Hewis, Emmens, Ford och 

Owens, C (2011) beskriver också vikten av att personer ska få vara anonyma på Internet och 

speciellt de som diskuterar känsliga ämnen då det finns risk för att andra personer utanför 

studien försöker ta reda på vilka individer som undersökts. Vi har även tagit hänsyn till 

nyttjandekravet där alla uppgifter och all information som framkommit under studien endast 

varit till nytta för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 1990). 

 

 

3. Kunskapsöversikt   
 

3.1 Mobbning som fenomen och utveckling genom tiden 

 

Larsson (2010) skriver i sin bok att begreppet mobbning i början av 1900-talet var vedertaget 

bland dem som studerade fåglar, så kallade ornitologer. Ornitologerna visste att mobbning 

innebar att en individ av överlägsen fågelart blev attackerad av en grupp underlägsna fågelarter, 

vilket skedde då den överlägsna fågeln var försvagad. Det skulle dock dröja fram till 1969 innan 

begreppet började användas för att beteckna ett beteende bland människor. Introduktionen av 

det nya begreppet hade en central betydelse då mobbning i och med det började 

uppmärksammas och uppfattas som ett problem. Fenomenet mobbning hade onekligen ägt rum 

även innan detta begrepp myntades, det hade dock ansetts vara ett problem som låg hos den 

utsatta individen. Men nu övergick problemet också till skolan, arbetsplatsen och samhället. 

Problemet gick från att vara latent till att bli manifest och det ansågs väsentligt att ingripa. Detta 

nya begrepp gav i och med sitt införande en livlig mediadebatt, med hjälp av det nya begreppet 

kunde många människor sätta ord på emotionella erfarenheter från sin skoltid. (Larsson, 2010). 

Begreppet mobbad anses idag innebära att en individ utsätts för negativa handlingar från en eller 

flera andra individer (Olweus, 2003). Dessa handlingar kan utföras av barn eller vuxna 

(Nordenmark & Rosén, 2008). En negativ handling är en kränkning. Lagstiftningen har bland 

annat till syfte att motverka kränkande behandling. Kränkning nämns i Skollagen (SFS 

2010:800) som en handling vilken tar ifrån en elevs värdighet. I skollagen kan även läsas att 

personal inte får utföra kränkande behandling mot en elev och  den som verkar inom skolan ska 

aktivt motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning (SFS 2010:800). 

Skollagen säger också att "Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga 
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och förhindra att elever utsätts för kränkande behandling" . Begreppet mobbad innebär inte att 

bli kränkt en gång utan det måste, som Olweus (2003) beskriver det, ske vid upprepade tillfällen 

för att klassificeras som mobbning. Dessa kränkande handlingar kan ske i form av psykiska eller 

fysiska angrepp mot en enskild individ (Larsson, 2010). Den som mobbar försöker medvetet 

skada, skapa obehag eller smärta för den mobbade (Olweus, 2003). Ibland kan mobbningen ske 

mer indirekt, vilket innebär att det inte sker öppet. Blickar exempelvis eller kroppsrörelser som 

knappt är märkbara för omgivningen men uppfattas av den mobbade mottagaren. Uppenbara 

mobbningshändelser ihop med dessa indirekta handlingar gör att den mobbade upplever en 

konstant kränkning (Rimsten, 2010). Det är viktigt att ta fenomenet mobbning på allvar då det 

får många negativa konsekvenser för den utsatte. Ekerwald och Säfström (2012) menar att 

mobbning präglar hela tillvaron i skolan för den mobbade. Den drabbade individen kan få hela 

livet ödelagt (Larsson, 2010). 

 

3.2 Forskning kring barns hälsa och skolans inverkan    …………..…………………………. 
 

Det finns flera studier som behandlar mobbning och dess innebörd, både nationellt och 

internationellt. Här presenteras studier som är gjorda både i Sverige och utanför där fokus ligger 

på fenomenet mobbning och dess konsekvenser. 

 

Enligt Nygren (2012) genomfördes en studie i Umeå Kommun bland elever på högstadiet för att 

exponera barns hälsa. Många av dessa visade tecken på dålig hälsa där de har självrapporterat 

om huvudvärk, magsmärtor och stress till följd av mobbning. Mobbning var en av de vanligaste 

orsakerna till självrapporteringen av hälsoproblem (Nygren, 2012). Resultatet från en studie 

gjord på barn i Stockholm visade att de som är offer, översittare eller bådadera har sämre 

psykosomatisk hälsa än barn som inte är inblandade i mobbning (Modin, Låftman & Östberg, 

2014). Vid en annan studie har man i Australien undersökt sambandet mellan mobbning och 

självrapporterande av psykiska besvär såsom depression och ångest. Resultatet visar att det 

fanns starka kopplingar mellan dessa besvär och mobbning (Bond, Carlin, Thomas, Rubin & 

Patton, 2001). I studien undersöktes en liten grupp som blivit utsatt för grov mobbning och 

resultat visade att dessa barn hade väldigt dålig hälsa. Bond et al. (2001) visar också på att 2/3 

av de studenter som blivit utsatta för mobbning i årskurs 8 också blev utsatta i årskurs 9. 

Om mobbning förekommer i skolan har lärarens attityd ofta en avgörande roll huruvida 

mobbning kan tillåtas fortgå eller inte. I vissa fall agerar dock inte läraren vilket bekräftar för 

eleverna att mobbning är okej. Detta leder till att de elever som mobbar kan fortsätta. Strikta 

regler i ett klassrum visade sig ha effekt på skolklasser vilket också kunde motverka 

mobbningen (Modin, Låftman & Östberg, 2014). Modin et al. (2014) visar att få studier är 

gjorda på lärarnas mobbning mot elever men att även det är något som förekommer. I en fjärde 

studie kring föräldrar som själva rapporterat om mobbning har man funnit att åtskilliga barn 

lider av låg självkänsla, få vänner och psykosomatiska problem på grund av mobbningen 

(Brown, Aalsma & Ott, 2012). Vidare menar Brown et al. (2012) att den mobbning barnen 

utsätts för önskas kunna igenkännas och tas på allvar då barn ofta väljer att inte rapportera om 

att de blir utsatta för mobbning. De som rapporterar väljer hellre att meddela detta till en 

hängiven förälder än till en lärare. 

Vid en studie undersöktes anmälningsbenägenheten hos föräldrar vars barn blev mobbade, där 

ungefär hälften av alla inte gjorde något åt det trots vetskapen. I den här studien visar man att 

föräldrar till barn som blir utsatta för mobbning först har svårt att ta in att det stämmer. De 

försöker ofta ge råd till sitt barn innan de upptäcker att råden inte är till någon gagn och 

föräldrar inser då att de själva behöver agera (Brown, Aalsma & Ott, 2012). De föräldrar som 

agerade och rapporterat om mobbning till skolan blev bemötta på flera sätt som gjorde dem 
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missnöjda, arga och frustrerade. De möttes ofta av oengagerad personal som hellre la över 

skulden på den som blev mobbad än de som mobbade. Det var också i flera fall där man fann att 

de brast i motivation för att göra något åt mobbningen trots att skolorna haft en policy mot 

mobbning. I tio fall av elva fick föräldrarna två alternativ till sitt barn, antingen skulle de ta bort 

barnet från skolan eller så skulle de låta mobbningen fortsätta (Brown, Aalsma & Ott, 2012). 

För det utstötta barnet menar Linblad (2012) att det är angeläget att denne blir hörd av en 

individ som kan förstå. Barn tycks däremot inte känna sig trygga i att berätta för en vuxen i 

skolan om sina erfarenheter (Rimsten, 2010). Linblad (2012) menar att en anledning till att barn 

inte vänder sig till vuxna är för att tilliten till vuxna är liten, barnen kan ha erfarenhet av att den 

vuxne sprider den känsliga informationen vidare utan samtycke från barnet. Rimsten (2010) 

förklarar också att en annan anledning kan vara att den mobbade är rädd för hämndaktioner från 

mobbaren och att övergreppen blir ännu värre. Att få igenom vissa önskemål är något som kan 

inge en känsla av kontroll hos en individ, vars känsla försvinner hos en individ som blir utsatt 

för mobbning. För att agera mot mobbning måste personal vara lyhörd för den mobbades 

önskningar och försöka uppfylla dem om de ligger inom reella gränser. Genom att den mobbade 

får igenom vissa önskningar kan denna individ känna en viss kontroll som mobbningen annars 

tar ifrån dem Larsson (2010). …………………………………………………………………… 

3.3 Konsekvenser 

Konsekvenserna av mobbning är flera och kan påverka den mobbade både psykiskt och fysiskt 

vilka kan bli långvariga (Olweus, 1991). Mobbningens konsekvenser kan även resultera i 

bestående negativa effekter. Social isolering, frånvaro i skolan, dåliga studieresultat, ångest, 

depression, dålig social anpassning och låg självkänsla är några negativa konsekvenser en 

mobbad kan drabbas av (Hall, 2006). Även skamkänslor, en känsla av underlägsenhet och 

utanförskap samt självmordstankar (Lindberg, 2004). De som utsatts för mobbning uppfattar sig 

själva som mindre populära, mindre intellektuella, mindre fysiskt attraktiva, mer besvärande och 

ängsligare än de som inte är mobbningsoffer (O'Moore & Kirkham, 2001). Om en individ under 

lång tid blir utsatt för kränkande och förnedrande handlingar i olika situationer är det nästan 

oundvikligt att ifrågasätta sig själv som individ och tillskriva sig själv negativa egenskaper 

(Lindberg, 2004). De som utsatts för mobbning har alltså haft en betydligt lägre självkänsla än 

andra som inte varit utsatta för mobbning (O'Moore & Kirkham, 2001). Enligt Ekerwald och 

Säfström (2012) är frågan “vad är det för fel på mig?” något som en mobbad ständigt reflekterar 

över. Individen försöker alltså begripa varför denne utsätts för mobbning. Att ensam stå mot en 

grupp kan resultera i att den mobbade tillslut tar åt sig av mobbarnas kränkande ord och 

uppfattning om den mobbade vilken denne gör till sin egen självbild. Den mobbade kan alltså 

efter ett tag känna ett självförakt. För den egna självkänslan är hånande ord, hot och aggressiva 

verbala kränkningar mer destruktiva än fysiska kränkningar. En tolkning av detta är att de 

fysiska såren läker medan orden lever kvar i minnet hos den mobbade vilka påminner denne om 

dess otillräcklighet (Ekerwald & Säfström 2012). Ytterligare en konsekvens för den mobbade 

menar Rimsten (2010) vara skamkänslor vilka är förödande för individens självkänsla, till 

skillnad från handlingar som resulterat i skuld innebär ofta mobbning en skam hos den mobbade 

över det egna självet. Att andra ser den mobbade bli förnedrad kan exempelvis resultera i skam. 

Att denne individ försöker fly från upplevelserna av skam är ett vanligt försvar, detta för att 

slippa uppleva smärtan som skammen innebär. Vilket medför att sociala band påverkas, då 

individens erfarenheter av sociala relationer varit negativa.   

 

Barn som utsätts för mobbning hindras att knyta band till andra barn då de känner ett 

emotionellt främlingskap till dessa och således isolerar sig i skolan. Det är inte bara den 

mobbade som isolerar sig, när andra elever hör eller ser att en individ är mobbad är denne inte 
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attraktiv att umgås med (Lindberg, 2004). Vad gäller isolering hos den mobbade kan också det 

omvända ske, att stå i centrum i sociala situationer kan bli ett starkt behov (Ekerwald och 

Säfström, 2012). En teori till detta kan vara att den mobbade har sådan brist på bekräftelse att 

denne gör vad som helst för att få någon. Vidare fortsätter Lindberg (2004) att den mobbades 

skolprestationer också är något som påverkas negativt. Detta då den mobbade kan uppleva att 

det endast finns två alternativ, att gå till den kränkande miljön som skolan innebär eller att 

slippa bli utsatt och därmed stanna hemma. Trots att de mobbade är medvetna om 

konsekvenserna som skolk ger så väljer många av dem att skolka på grund av rädslan för att 

återigen bli psykiskt eller fysiskt utsatta. 

 

Lindberg (2004) förklarar att depression är en konsekvens vid mobbning vilken är vanligt före- 

kommande. Den mobbade gråter ofta och känner sig ständigt ledsen. Att vara deprimerad 

karakteriseras av att individen har känslan av att omöjligt kunna leva upp till vissa önskningar. 

Dessa önskningar kan delas in i tre punkter: 1: Att inte vara värdelös och underlägsen utan att 

vara värdefull, älskad och uppskattad, 2: Att inte vara svag och osäker utan att vara trygg och 

stark, 3: Att inte vara aggressiv och full av hat utan att vara snäll och kärleksfull. Avsaknaden av 

de önskade karaktärsdragen och medvetenheten om de inte besitter de önskade karaktärsdragen 

kan leda till depression. Att vara mobbad innebär ofta att alla dessa önskade karaktärsdrag tas 

ifrån individen, varpå många som utsätts för mobbning blir också deprimerade. Flera 

undersökningar visar att de som inte får något stöd från sin omgivning när de under lång tid blir 

mobbade ofta har tankar om självmord. Smärtan hos individen blir så stark att den kan kännas 

omöjlig att bära (Lindberg, 2004). Barn och elevombudet ska utreda kränkande behandling mot 

barn och elever (Skolinspektionen, 2009). Barn och elevombuden menar att de allvarligaste 

fallen de stött på är där den mobbade begått självmord. I dessa fall har bakgrunden ofta varit att 

den som utsatts för mobbning blivit utfryst och ignorerad, att bara ha varit som luft för andra 

(Rimsten, 2010). Hall (2006) skriver att vuxna individer som varit mobbade som barn även 

många år efter det att mobbningen upphört lider av depressiva symtom. Detta gäller inte bara 

depression, longitudinell forskning visar att negativa effekter som uppkommit i barndomen 

också påverkar individen i vuxenlivet. Exempelvis den konsekvens hos den mobbade som avser 

avsaknad av sociala band. Även denna konsekvens kan alltså följa med den mobbade in i 

vuxenlivet då denne ännu inte kan värdera sig själv i relation till andra. Tilliten till andra har 

successivt försämrats vid varje upplevt mobbningstillfälle, att släppa in andra in på livet är något 

den före detta mobbade därmed inte vågar. Rädslan av att ännu kunna bli utesluten i sociala 

sammanhang, vilka erfarenheterna talar för, gör att personen undviker andra människor. I och 

med att andra människor ingår i den vuxna individens vardag påverkas hela dennes liv (Hall, 

2006). 

 

 

4. Teoretiska utgångspunkter   

För att mobbningen ska äga rum krävs det en interaktion mellan människor, i denna interaktion 

är det en av parterna som blir extra utsatt och orättvist behandlad. I detta kapitel kommer vi 

diskutera de teoretiska utgångspunkterna där vi fokuserar på den interaktion som uppstår mellan 

mobbare och mobbad. Nedan redovisas vilka mobbningens olika aktörer är under interaktionen, 

därefter beskrivs de teorier vi valt att använda oss av under arbetets gång med dess innebörd 

samt koppling till mobbning.…………………………………………………………..…………. 

 

 

 



 14 

4.1 Mobbningens olika aktörer………………………………………………………………….. 

Vid en mobbningshändelse kan tre aktörer identifieras. Dessa är den som mobbas, den som 

mobbar samt den som tittar på (Ekerwald & Säfström, 2012). Vad gäller mobbningsoffer så kan 

det enligt Olweus (2003) urskiljas två typer av offer i exempelvis en skolmiljö. Den ena är ett 

offer som är passiv eller underlägsen, vilken står för 80-85 procent av alla mobbningsoffer. Den 

andra är ett aggressivt offer vilken frambringar negativa reaktioner från en stor del av en klass, 

på grund av sitt beteende. Pikas (1989) beskriver mobbningsoffer som en person med en 

personlighet som nästan lockar fram mobbningen. Karaktärsdragen denna person besitter kan 

vara blyghet eller osäkerhet. Den kan också kännetecknas som en ensam person eller som en 

person vilken upplevs som nedtryckt. Pikas (1989) diskuterar de olika personlighetsdrag som till 

exempel ängslig och misslyckad, vilka kan bidra till att personen inte vågar säga ifrån när denne 

blir utsatt för mobbning. Vidare diskuterar Pikas att det också kan vara så att dessa 

personlighetsdrag skapas efter det att individen har blivit utsatt för mobbning. Olweus (1999) 

skriver att ett barn med vissa egenskaper löper större risk att bli utsatt för mobbning. Några av 

dessa egenskaper kan vara osäkerhet, en negativ självbild, få eller inga vänner samt att personen 

har svårare att umgås med jämnåriga. Ofta har individen inte de personlighetsdragen som tar 

plats och därför blir denne mer försiktig och således mer sårbar. Istället för det passiva eller 

undergivna mobbningsoffret beskrivs det provocerande mobbningsoffret bestå av ungefär 15-

20% av alla mobbningsoffer. Egenskaper som kännetecknar dessa är omogna, hyperaktiva samt 

att de själva kan utsätta andra svagare personer för mobbning. Ofta får denna elev en hel klass 

emot sig (Olweus, 1999).   

Vid en undersökning sökte man svar på barns egna tankar om mobbning. I undersökningen 

ställdes elever frågan “vilken är den vanligaste anledningen till varför individer är mobbade”. 

Svaret var “för att de har ett annorlunda utseende” (Frisén, Jonsson & Persson, 2007).  Den 

bilden delas inte av de som tidigare blivit utsatta för mobbning då de själva inte ansåg sina 

egenskaper vara den vanligaste orsaken till mobbningen (Ekerwald & Säfström, 2012). 

Ekerwald och Säfström (2012) menar att de som mobbar i skolmiljön antingen kan vara en 

skolkamrat eller en lärare. Den som mobbas är ofta den svaga i gruppen, denna person kan 

läraren relativt riskfritt utsätta för kränkande handlingar. Detta då övriga i klassen inte bryr sig 

om den utsatta och därmed kommer de troligtvis inte heller invända. Om den mobbade utsätts 

endast av läraren kan denne väljas ut som ett mobbningsoffer också av klasskamraterna. Detta 

då det även här är relativt ofarligt då ett ingripande från läraren ligger långt borta. Det är vanligt 

att de som utför mobbning beskrivs som individer med låg självkänsla. Ekerwald & Säfström 

(2012) visar på att mobbarens självuppfattning inte är sämre än genomsnittseleverna, den kan 

till och med vara bättre. 

 

Mobbaren är också som genomsnittseleverna när det kommer till rädsla, de kan även vara än 

mindre rädda. Ett antal kännetecken hos mobbarna har upptäckts. Dessa är aggressivt beteende, 

domenans  behov samt en positiv inställning till våld. De har även vid besvärliga situationer lätt 

att prata sig ur det hela och svårt att underordna sig regler. Olweus (1999) menar att om en 

person blir utsatt för mobbning får denne ständiga angrepp och nedsättande kommentarer vilket 

kan leda till att personen anses som en ganska värdelös person som nästan “tigger stryk”. Detta 

kan leda till att de som mobbar känner mindre skuld och skam för att just mobba denna person. 

Det kan också vara förklaringen till varför andra elever inte agerar och ingriper när en person 

blir mobbad. Dessa individer som endast tittar på mobbningen har i en undersökning menat att 

det är offrets egenskaper som är anledningen till att de mobbas. Detta synsätt är en urskuldande 

mekanism, vilket legitimerar mobbningen (Ekerwald & Säfström, 2012). 
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4.2 Makt 
 

Utövnandet av makt är ständigt pågående under en mobbningssituation. Det är i samspelet 

mellan två eller flera individer som makt uppstår (Hertz, 2012). Det vill säga i den sociala 

interaktionen. Vid definitionen av makt betonas själva handlingen samt förmågan, med andra 

ord maktutövningen samt tillgången till maktresurser. Maktutövning kan beskrivas utifrån en 

situation där den ena personen gör något mot den andra personens vilja (Meeuwisse, Swärd & 

Starrin, 2006). Olika former av maktspel tar sig uttryck i hur vi talar och hur vi väljer vissa 

begrepp och uttryck (Hertz, 2012). Då maktutövningen kommer i form av elaka eller 

nedsättande kommentarer och ifrågasättande för att påverka den mobbades självkänsla negativt 

kan det gå så långt som att hela identiteten hos den som mobbas bryts ner (Engelstad, 2006). 

 

Mobbning resulterar i en maktobalans där en person blir förövare och en blir offer. Den ena 

partens makt förhöjs och den andres sänks genom att offret utsättas för avsiktliga och upprepade 

aggressiva verbala handlingar av förövaren. Bland annat genom retningar, miner, utfrysning, 

ryktesspridning, förolämpningar och hot. Eller fysiska våldshandlingar så som knuffar, sparkar 

och slag (Evaldsson & Nilholm, 2009), de som mobbar gör detta för att visa, erhålla samt höja 

sin makt över andra (Johansson, Rosenqvist & Thornberg, 2012). Thornberg (2011) menar att 

ytterligare en anledning är att mobbarna vill uppnå en kollektiv makt, det skapas då en 

gemenskap i gruppen där deltagarna blir socialt accepterade och får högre status. 

 

Enligt Mathiesen (1982) är motsatsen till makt vanmakt. Vanmakt känner den individ vilken står 

under en annan individ som har makt. För en person som känner vanmakt kan situation kännas 

hopplös då personen till exempel inte ser någon väg ut, eller har några medel eller möjligheter 

att förändra sin situation för att motsätta sig maktutövningen. Med denna passivitet ökar den 

andra personens makt, då makt vilar på vanmakt. 

 

Genom att en person känner vanmakt förstärks den andra personens makt, exempelvis i en 

grupp där det finns en gruppledare som har makt, gruppledaren får denna makt då de andra i 

gruppen visar vanmakt. Skulle de andra i gruppen göra motstånd mot gruppledaren använder de 

sig av motmakt, genom motmakt kan de minska eller få bort gruppledarens makt (Mathiesen, 

1982). Om den som mobbas inte når motmakt finns det en risk för att denne går djupare ner i 

vanmakten. Det är när personen når motmakt som denne kan börja förändra sin tillvaro. 

Motmakt innebär att den mobbade kommer ut ur den vanmakt som mobbningen innebär och 

förändrar sin situation genom att skapa de medel och förutsättningar som krävs för en 

förändring. För att ta sig från vanmakt till motmakt krävs stöd. Genom ett kollektivt handlande, i 

form av stöd och hjälp från omgivningen kan vägen till motmakt underlättas (Mathiesen, 1982). 

 

4.3 Stigmatisering 
 

Den som mobbar påpekar ofta för den mobbade att denne bland annat är annorlunda, konstig 

eller ful. Mobbningen kan vara ett resultat av en interaktion mellan människor - en interaktion 

där den som blir mobbad själv även upplever att denne är annorlunda. Denna känsla av att vara 

annorlunda och utanför kan bli förstådd utifrån teorin stigma, där en persons egenskaper blir 

utpekade som några mindre önskvärda, vilket i sin tur leder till stigmatisering. 

 

Goffman (1971) är känd för sina teorier inom stigma och det finns olika studier inom fenomenet 

stigma. Lewis, Thomas, Blood, Castle, Hyde och Komesaroff (2011) studerade stigma i relation 

till hur vissa överviktiga individer uppfattar och svarar på olika typer av stigma som de möter i 

sitt dagliga liv. I en annan studie skapad av Rivers och Rivers (2011) undersöks homofobisk 
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mobbning. Samtliga av dessa författare menar att mobbning innebär ett stigma för den utsatta 

individen.   

 

Goffman (1971) kopplar begreppet stigma (liksom makt beskrivet ovan) till relationer och han 

menar att stigma kan förekomma där det finns identitetsnormer. Då individer möter en främling 

i en grupp kan det framgå att denne är olik övriga personer i gruppen, att denne har en egenskap 

som är mindre önskvärd. På så vis sänks denna individ i den enskildes medvetande, från att som 

främling ha varit en fullständig och vanlig människa övergår denne till att bli en utstött sådan. 

Detta sätt att stämplas resulterar i att den utstötta stigmatiseras (Goffman, 1971). Att vara 

stigmatiserad enligt Goffman (1971) innebär att en individ i en grupp besitter en eller flera 

egenskaper som anses vara misskrediterande och avvikande från de andra individerna i gruppen. 

Det är dock inte alla icke önskvärda egenskaper som innebär ett stigma, endast de egenskaper 

som skiljer sig från identitetsnormerna. Vid stigmatisering av en individ i en grupp utfryses den 

stigmatiserade från gemenskapen medan de som stigmatiserar stärker sig själva i sin gemenskap. 

Att bli stigmatiserad ger omfattande konsekvenser hos den avvikande där denne ofta skapar en 

negativ bild av sig själv (Goffman, 1971). Vilket också Ekerwald och Säfström (2012) talar om 

då de beskriver att den mobbade genom att ensam stå emot en grupp tillslut tar åt sig av 

mobbarnas uppfattning om den mobbade, vilket denne gör till sin egen negativa självbild. Den 

mobbade kan efter ett tag känna ett självförakt. O’Moore och Kirkham (2001) menar att 

självbilden hos dem som utsätts för mobbning får en negativ bild av sig själv då de uppfattar sig 

själva som mindre populär, mindre intellektuell, mindre fysiskt attraktiv, mer besvärande och 

ängslig. 

 

Goffman (1971) utskiljer tre typer av stigman. Den första typen av stigma är kroppsliga 

missbildningar av olika slag, individen har någon form av funktionsnedsättning. Den andra 

typen av stigma kallar han för “fläckar på den personliga karaktären” vilket bland annat har att 

göra med individens moral, trosföreställningar eller vilja. Den tredje typen av stigma är 

tribal/stambetingad stigma vilket innefattar individens nation, religion eller ras. Samma 

sociologiska drag återfinns i dessa samtliga typer av stigma, nämligen en individ som har en 

egenskap vilken drar till sig uppmärksamhet. En uppmärksamhet som resulterar i att andra 

vänder sig bort från denne (Goffman, 1971). 

 

En anledning till att ett barn väljs ut som ett mobbningsoffer kan bero på att individer har en 

stark önskan att vara normala och godkända hos andra. För att vara detta krävs andra individer 

som är avvikande från denna normalitet, därför kan en individ väljas ut som avvikare för att öka 

värdet hos den övriga gruppen (Nordenmark & Rosén, 2008). 

 

4.4 Viktimisering och Rutinaktivitetsteorin 

 

I vår studie har vi förstått att den som blir mobbad också blir ett offer, därför har vi valt att gå 

djupare in i viktimiserings- och rutinaktivitetsteorin. Enligt rutinaktivitesteorin krävs det att tre 

faktorer ska samspela för att ett brott ska ske och för att någon ska bli ett offer. Dessa är en 

motiverad gärningsman, ett lämpligt objekt och en avsaknad av till exempel kapabla väktare 

(Sarnecki, 2009). Denna teori myntade kriminologerna Lawrence Cohen och Marcus Felson 

1979 vilket de på engelska benämner som Routine Activity Approach (Sarnecki, 2009, s. 245-

248). Rutinaktivitetsteorin kan kopplas till mobbning då det finns en person som mobbar och en 

som blir mobbad på en plats där det inte finns någon som sätter stopp. Vidare förklarar Sarnecki 

(2009) det som Cohen och Felson också säger att teorin är starkt kopplad till det vardagliga 

livet. Flera brottsaktiviteter äger rum i vår vardag och enligt Cohen och Felson är det vardagliga 

livet som skapar förutsättningar för den brottslighet som förekommer i vårt samhälle. 
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Enligt Olweus (1991) är barn ofta väldigt sårbara och utsatta både på grund av deras ålder och 

på grund av den fas i livet de befinner sig i. Forskning pekar ut tre kännetecken för de barn som 

löper risk att fara illa och bli offer. Det första kännetecknet är de barn som mår psykisk dåligt, 

det andra kännetecknet är unga flickor som kan löpa risk för att bli sexuellt förgripna och det 

tredje kännetecknet är de barn som avviker i beteende eller har en avvikande bakgrund eller 

sexuell läggning (Finkelhor & Asdigian, 1996). En typisk bild som ofta anges om mobbade 

individer är att de är försiktiga, känsliga och tystlåtna och  har en negativ bild om sig själva. 

Dessa personer reagerar ofta med gråt om de blir angripna eller drar sig tillbaka vilket i sin tur 

kan signalera en passivitet. Genom det passiva beteende visar personen sig som en ängslig och 

misslyckad individ inför andra. Vilket i sin tur signalerar att personen inte vågar ge igen om 

denne blir angripen eller förolämpad (Olweus, 1991). Den psykiska ohälsan kan enligt Olweus 

(1991) vara en följd av långvarig mobbning. Enligt Finkelhor och Asdigian (1996) visar 

forskning att barn är den grupp i samhället som löper störst risk för att bli offer för våld, 

kränkningar och rån. Hälften av alla sexuella övergrepp som rapporteras är på de individer som 

är yngre än arton år. Många barn löper också risk för att bli offer för våld i hemmet. Enligt 

annan forskning påvisar Finkelhor och Asidigian (1996) att det är barns livsstil som kan bli 

avgörande för huruvida man blir offer eller inte då man rör sig i sådana kretsar där risken är stor. 

Rutinaktivitetsteorin förklarar också barnets offerroll enligt den roll denne infinner sig i genom 

de aktiviteter personen utför, dessa två förklaringsmodeller anses hänga ihop. Om barnet ofta rör 

sig i områden där kriminaliteten är hög löper barnet större risk för att bli offer, alltså hänger 

livsstilen ihop med aktiviteten och risken. Barn som inte har någon familj och inte står någon 

annan vuxen nära kan också löpa en större risk för att bli offer (Finkelhor & Asdigian, 1996). 

Kritiker vill inte instämma och menar på att barn ändå kan bli utsatta fastän de inte rör sig i 

kretsar där till exempel kriminaliteten är hög. En av de saker barn löper stor risk för är 

kränkningar. I forskning har man försökt komma fram till vilka barn som ofta faller offer för 

mobbning, det forskningen visar är att dessa barn kan vara de med låg självkänsla, 

anknytningssvårigheter, lider av psykisk ohälsa, de som lever socialt isolerade och de barn som 

är psykiskt svagare. Barn som kommer från familjer med stress, isolering och alkoholproblem 

löper också en större risk att bli offer för mobbning (Finkelhor & Asdigian, 1996). I en stor 

studie gjord på barn i USA har man funnit att mer än hälften av alla de som deltog har 

erfarenheter av att bli offer för kränkningar. Resultat påvisade också att flera av de som blivit 

utsatta för kränkningarna också blev det följande år (Finkelhor, Ormrod, Turner  & Hamby, 

2005). Mobbning är en form av “viktimisering” där en person blir offer under en lång tid och 

utsätts för upprepande kränkningar. 

 

Vidare beskriver Finkelhor et al. (2005) hur vissa offerroller kan hänga ihop och att många barn 

inte blir upptäckta som offer om de far illa på två platser.  I de fall där barnen både är offer i 

hemmet och i skolan missar ofta skolan att se detta, vilket är allvarligt. Detta då det är viktigt att 

se att vissa offerroller kan leda till andra offerroller och varför vissa barn blir utsatta för 

upprepade kränkningar och andra inte (Finkelhor, Ormrod, Turner & Hamby, 2005). Av alla de 

barn som blivit utsatta för kränkningar var det en femtedel (av tusen stycken) som blivit utsatta 

för mobbning. Dessa har även blivit utsatta för flera fysiska kränkningar vilket visat sig i form 

av blåmärken, sår och brutna ben (Finkelhor, Ormrod, Turner & Hamby, 2005). 

 

Barn lär sig tidigt att sortera andra personer. I Amerika fann Peguero och Williams (2011) att 

ras och etnicitet också är dimensioner som barn sorterar andra i. De som inte passar in i det 

normala för en stereotypisk ras eller etnisk profil blir mer utsatta och ”victims” i skolan. 

Mobbning är ett stort problem i de Amerikanska skolorna där man också gör flera studier kring 

problemet. Peguero och Williams (2011) visar på att vi människor har uppfattningar om vilka 

grupper människor passar in utifrån den etniska tillhörigheten där den stereotypa gruppen är 

kopplad till den geografiska platsen. Denna grupp blir normaliserad och de som är av annan 
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etnisk bakgrund än de som anses vara det “normala” blir enligt denna studie mer utsatt och 

risken för att bli “victims” ökar (Peguero & Williams, 2011). Detta är ofta en av anledningarna 

till att många blir offer för mobbning. Vissa förutfattade meningar kring olika folkgrupper kan 

påverka barn tidigt och kan komma att bilda uppfattningar kring deras skolkamrater redan innan 

de börjar i skolan. Vilket i sin tur leder till att barnen sedan fryser ut varandra (Peguero & 

Williams, 2011). Ett exempel från skolorna i USA är barns fördomar kring black/African 

Americans och Latino Americans, fördomarna innebär att dessa grupper skulle ha sämre 

förutsättningar för att lyckas akademiskt. Peguro och Williams (2011) beskriver vidare att dessa 

fördomar och deras förutfattade meningar är bidragande till den mobbning som sker ute på 

skolorna i USA, där många barn är i riskzonen för att bli offer. 

 

 

5. Resultat och Analys        
…………… 
I denna del utförs djupare analyser av dem 12 berättelser som valts ut till studien. Som tidigare 

nämnts så har alla namn och ibland även kön bytts ut på personerna som skrivit texterna för att 

de inte ska gå att avslöja den. De personer som presenteras har vi valt att kalla Maja, Eva, 

Anna, Lasse, Erik, Emelie, Karin, Lovisa, Jonas, Jonna, Niklas och Stina. Dessa 12 

personer representerar varsin berättelse om mobbning. Vi har inte vägt in att göra någon jämn 

könsfördelning när vi tilldelat personerna namn då vi inte anser att det är nödvändigt då vi inte 

sett några anmärkningsbara skillnader mellan kön. Vi anser heller inte att det är av relevans för 

studien då vi vill undersöka de generella konsekvenserna av mobbningen och inte specifikt för 

de olika könen. Under varje tema har vi valt att presentera dessa personers berättelser, i denna 

del framkommer endast delar ur berättelser samt kopplingar till kunskapsöversikten. Våra 

åsikter nämns alltså inte i denna del, dessa framkommer i diskussionsdelen. 

 

5.1 Skolan 
 

I en mobbningssituation så är utövningen av makt ständigt pågående. Makt kan uppstå i den 

sociala interaktionen (Hertz, 2012). En social interaktion existerar på skolan och det är här våra 

berättelser i huvudsak utspelar sig. I Sverige har vi en lag som säger att den som verkar inom 

skolan aktivt ska motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning (SFS 

2010:800). Denna lag avser bland andra lärare och rektorer, vi har dock i berättelserna funnit att 

skolpersonal trots vetskapen om att barn mobbar samt mobbas medvetet har valt att ignorera 

denna lag.  

 

Maja försökte berätta om mobbningen för sin lärare för att få stöd, läraren bemötte det hela med 

att Maja hade sig själv att skylla och att hon skulle lösa problemet själv. Rektorn blandades 

tillslut in men även han tyckte att Maja inte skulle bry sig så mycket och att hon skulle sluta 

berätta om allt som skedde. Efter många försök att finna stöd hos de vuxna vilka samtliga 

avfärdades förlorade Maja förtroendet till vuxenvärlden.  

 

Även Karin berättar att förtroendet till omgivningen försvann då hon alltid hade blivit avvisad 

när hon berättat om mobbningen, omgivningen hade inte trott på det hon sagt eller förminskat 

det hon hade blivit utsatt för. Att bli avvisad från vuxenvärlden kan alltså vara ytterligare en 

anledning till varför Rimsten (2010) uttrycker att barn inte tycks känna sig trygga i att berätta 

för en vuxen i skolan om upplevelserna av mobbningen. 

 

Larsson (2010) menar att för att agera mot mobbning måste personal vara lyhörd för den 

mobbades önskningar och försöka uppfylla dem om de ligger inom reella gränser. Genom att 

den mobbade får igenom vissa önskningar kan denna individ känna en viss kontroll som 
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mobbningen annars tar ifrån dem. Detta är dock ingen kunskap som tycks ligga alla lärare till 

grund. 

 

Eva berättar att mobbningen var som värst under de obligatoriska utomhusrasterna där hon 

dagligen fick ta emot både hårda ord och slag. I desperation förklarade Eva detta till hennes 

lärare för att på så vis få tillåtelse att sitta kvar i klassrummet. Läraren ignorerade hennes vädjan 

och istället låste han dörren till klassrummet under rasterna. Läraren bröt således även här mot 

Skollagen (SFS 2010:800) där huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att 

förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling. 

 

Anna berättar att lärarna inte brydde sig om mobbningen då hon blev utsatt för både verbal och 

fysisk mobbning. Lärarna svarade att de andra barnen bara skämtade. Lasse beskriver hur 

lärarna såg på då han blev mobbad och slagen i klassrummet men att de inte ingrep till hans 

försvar. Trots att Lasse aldrig slog tillbaka lade lärarna i stället skulden på Lasse, eftersom han 

var fysiskt större än de andra barnen. Många utsatta barn uppfattar det alltså som att de vuxna, 

framförallt lärarna, inte engagerar sig för att hjälpa den utsatta ur den ständigt kränkande 

situationen. Liksom Lindberg (2004) nämnde så kan den mobbade i en sådan situation uppleva 

att det endast finns två alternativ; att gå till den kränkande miljön som skolan innebär, eller att 

slippa bli utsatt och därmed stanna hemma. Trots att de mobbade är medvetna om innebörden av 

skolk med dess konsekvenser så väljer många trots detta att skolka. Anna beskriver att hon 

skolkade så mycket som möjligt under grundskolan för att slippa den smärta mobbningen 

innebar. 

 

5.2 Självbilden 

 

Att vara stigmatiserad enligt Goffman (1971) innebär att en individ i en grupp besitter en eller 

flera egenskaper som anses vara misskrediterande och avvikande från de andra individerna i 

gruppen. Det är dock inte alla icke önskvärda egenskaper som innebär ett stigma, endast de 

egenskaper som skiljer sig av de rådande identitetsnormerna. Goffman (1971) beskriver att det 

finns tre olika typer av stigman, vi har dock bara funnit två sådana i våra berättelser. Stina blev 

mobbad för att hon hade ett kroppsligt fel, vilket bidrog till det första stigmat (kroppsliga 

missbildningar).  

 

Anna berättar att hon skilde sig från de andra eleverna i hennes sätt att vara och tycka, vilket 

bidrog till det andra stigmat (fläckar på den personliga karaktären). Dock talar Goffman (1971) 

om att det i samtliga typer av stigman återfinns samma sociologiska drag, nämligen en individ 

som har en egenskap vilken drar till sig uppmärksamhet. En uppmärksamhet som resulterar i att 

andra vänder sig bort från denne (Goffman, 1971). I våra berättelser har personerna bakom 

berättelserna beskrivit olika egenskaper som gjort att de andra vänt sig bort från dem och/eller 

mobbat dem. 

 

Maja blev bland annat mobbad för att hon var överviktig, Niklas ansågs vara töntig, Lovisa var 

inte flickig av sig, Jonna blev bland annat mobbad för att hon bar glasögon. I många av 

berättelserna tycks mobbarna ha hittat på stigman hos den mobbade. Jonna fick av vissa 

mobbare höra att hon var en tjockis och för andra mobbare var hon ett vandrande skelett.  Karin 

berättar att mobbarna ansåg henne vara äcklig, vilket hon fick höra dagligen. Att bli kallad 

äcklig är något som nästan alla våra berättelser vittnar om. Annas mobbare ansåg att allting på 

och med henne var fel. Eva blev mobbad under hela grundskolan och fick under denna tid 

dagligen höra att hon besatt massa hemska egenskaper, bland annat att hon var ful och fet. Hon 

berättar att hon tillslut trodde att alla dessa påhittade egenskaper var sanna. Vilka hon än idag, 

flera år efter mobbningen ännu tampas med. 
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Att bli stigmatiserad innebär omfattande konsekvenser hos den avvikande där denne ofta skapar 

en negativ bild av sig själv (Goffman, 1971). Karin fick en väldigt dålig självbild då hon var 

dag fick höra negativa ord om sig själv, vilka hon tillslut trodde var sanna. Erik berättar att 

mobbarna försökte få honom att känna sig värdelös, vilket han menar att de lyckades med. Erik 

ansåg att han inte hade något som helst värde. Innan mobbningen började var Maja en tjej med 

god självkänsla, mobbningen gjorde att hon istället upplevde sig som en svag person. Stina 

berättar att hon trodde på mobbarnas påståenden om henne och därmed försökte hon ändra 

hennes sätt att vara för att hon inte skulle bli ansedd som avvikande längre. Hon ändrade bland 

annat sitt sätt att prata samt sminkade och klädde sig på ett annat sätt än tidigare. Hon trodde att 

hon på så vis skulle betraktas som normal och därmed bli omtyckt. 

 

Flera av berättelserna beskriver upplevelser av återkommande mobbning, många berättar att de 

även blivit mobbade när de bytt miljö samt i vuxen ålder på arbetsplatsen. Anna berättar att hon 

efter all mobbning under grundskolan inte kunde se något hopp, även efter avslutad grundskola. 

Hon trodde att folk i hennes omgivning alltid skulle mobba henne, då det var en del av hennes 

liv. Mycket riktigt fortsatte mobbningen på gymnasiet och vidare in i arbetslivet. Niklas blev 

mobbad på sitt arbete men berättar att han valde att stanna kvar eftersom han hade en dålig 

självbild där han inte tyckte sig förtjäna något annat. 

 

5.3 Mobbningens aktörer 

 

Olweus (2003) menar att det finns två typer av offer, den första är ett offer som är passiv eller 

underlägsen, den andra är den aggressiva vilken frambringar negativa reaktioner på grund av sitt 

beteende. Pikas (1989) diskuterar de olika personlighetsdragen som till exempel ängslig och 

misslyckad, vilka kan bidra till att personen inte vågar säga ifrån när denne blir utsatt för 

mobbning. Det vi ser i våra berättelser är att detta är ett genomgående tema där personerna i 

fråga blir väldigt passiva och detta skapar förutsättningar för förövarna att mobba. Den grupp 

som Olweus (2003) menar vara den största gruppen är de offer som är passiva och underlägsna. 

Dessa personer har alla fallit offer för en hemsk mobbning där ytterligare en avgörande faktor 

varit det samhälle som bara sett på och inte agerat mot mobbningen. Enligt rutinaktivitetsteorin 

kan en mobbningssituation uppstå genom ett samspel av tre faktorer. Berättelserna visar väldigt 

tydligt på att all mobbning som sker främst sker i skolan under högstadiet. Enligt 

rutinaktivitetsteorin så krävs det ett lämpligt offer, en förövare och ett sammanhang där ingen 

reagerar. 

 

Anna och Karin beskriver mobbningen som en lång plåga där lärarna låtsades som att de inte 

såg mobbningen trots att den var väldigt synlig. Anna och Karin upplever också att de lärare 

som uppmärksammade mobbningen ansåg att det inte var allvarligt och därför agerade de inte 

vilket var en av anledningarna till att mobbningen kunde fortsätta. Det hade alltså skapats en 

situation där det fanns ett lämpligt offer för förövarna att mobba i en miljö där ingen gjorde 

något motstånd. Lärarna och annan skolpersonal blev alltså en av de aktörer som bidrog till att 

mobbningen kunde fortgå.  

 

Jonna berättar att hon blev mobbad under flera år i skolan där ingen av närvarande skolpersonal 

agerat. För Jonna var det inte bara skolpersonal som passiva då ingen i hennes omgivning agerat 

förrän den dagen då hennes föräldrar var på besök i skolan och själva fick bevittna att deras 

dotter bli mobbad av klasskamrater. Mobbningen mot Jonna hade pågått under en lång tid och 

enligt rutinaktivitetsteorin hade alla tre faktorer samspelat för att mobbningen kunde försiggå, 

men när Jonnas föräldrar fick vetskapen om mobbningen försvann en av de tre faktorerna och 

mobbningen blev uppmärksammad. Denna tredje faktor försvann även för Jonas som berättar 

om sin tid i grundskolan då han under hela den perioden blev utsatt för mobbning i skolan. 
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Precis som i Jonnas fall hade skolpersonal stått bredvid utan att agera. En dag fick han nog och 

berättade om mobbningen för sin mamma som inte inte hade kännedom om mobbningen sedan 

innan. Jonas mamma kontaktade skolan och krävde ett möte med alla inblandade, även 

mobbarna. Under mötet hotade mamman med att polisanmäla samtliga om det inte blev någon 

skillnad, detta fick mobbningen att upphöra. Om vi sätter in Jonas situation i 

rutinaktivitetsteorin kan vi se att alla faktorer försvann. Jonas mamma satte igång karusellen och 

kontaktade skolan därav agerade nu skolan och den tredje faktorn försvann. I och med det fanns 

det nu inget lämplig offer för förövarna och därför upphörde mobbningen. 

 

Enligt viktimiseringsteorin är barn den grupp som är väldigt utsatta i samhället och under 

barndomsåren finns flera faktorer som kan påverka barnet att bli offer. De barn som mår 

psykiskt dåligt löper stor risk för att bli offer och för Niklas var detta ett faktum då han redan 

innan sin skoltid hade blivit mobbad i sitt eget hem. Niklas mådde väldigt psykiskt dåligt och 

blev senare också utsatt för mobbning i skolan. Niklas var redan sårbar innan han kom till 

skolan då mobbningen hemma hade påverkat honom och enligt viktimiseringsteorin befann han 

sig redan då i riskzonen för att även bli offer i andra sammanhang. I en annan berättelse vittnar 

Stina om att hennes föräldrar, som visste om att Stina blev mobbad inte gjorde något åt 

mobbningen. Stina berättar att de vuxnas passivitet gjorde att hon blev väldigt utsatt. Det är 

viktigt för ett barn att stå någon vuxen nära under tonåren, detta kan vara avgörande för barnet 

huruvida denne faller offer för mobbningen eller inte (Lindberg, 2004). 

 

5.4  Hur uttryckte sig mobbningen 

 

Att utsätta någon för mobbning är en fråga om makt.  Då en person har möjlighet att få igenom 

sin vilja mot någon annan trots att denne inte vill anses som maktutövning (Meeuwisse, Swärd 

& Starrin, 2006). Mobbning är en fråga om makt då mobbarna utsätter den mobbade för 

situationer denne inte vill vara i. Knuffar, elaka blickar, glåpord, ryktesspridning, 

förolämpningar, sparkar, slag och hot är enligt våra texter upplevelser som utgjort vardagen 

bland många av de mobbade. 

 

Erik berättar att han var måltavla för alla under rasterna medan han under lektionerna 

behandlades som luft. Under grupparbeten var han tvungen att studera ensam då ingen ville vara 

ens i närheten av honom. Jonna berättar att mobbarna sparkade henne i magen och att de tog 

stryptag om hennes hals. Anna berättar hur mobbarna försökte trycka ner hennes huvud i 

toaletten, samt att de efter gymnastiklektionen gömde hennes kläder medan Eva berättar att de 

kissade på hennes. Eva berättar även hur en mobbare körde in ett verktyg i benet på henne under 

träslöjden. Lasse beskriver att han som mobbad tog emot sparkar och slag, de andra barnen 

kissade ner hans saker och förnedrade honom på alla tänkbara sätt. Han blev jagad av andra 

elever som höll i verktyg vilka de hotade att skada honom med. Vid ett tillfälle slog de honom 

så pass mycket att han svimmade, han vaknade sedan upp i ett annat rum, mobbarna hade dragit 

honom dit under tiden han var medvetslös och fortsatt med misshandeln. 

 

Känslor som uppkom hos den mobbade beskrivs återkommande som rädsla, ensamhet och 

maktlöshet. Niklas beskriver sig själv som ensam och övergiven. Vid varje mobbningstillfälle 

kände sig Erik maktlös, kroppen kändes förlamad av rädsla. Emelie kände stark rädsla med 

panikkänslor. Lasse beskriver känslor som rädsla och förnedring. Karin undrade ständigt varför 

ingen hjälpande människa såg eller hörde henne. 

 

Det är tydligt att mobbning, liksom Evaldsson och Nilholm (2009) påstår, resulterar i en 

maktobalans mellan förövare och offer. Där den ena partens makt förhöjs och den andres sänks, 

offret utsätts för avsiktliga och upprepade aggressiva verbala handlingar av förövaren. I en klar 
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majoritet av de beskrivna mobbningshändelserna blev den mobbade nästan aldrig utsatt av 

endast en person. Mobbningen skedde ofta av flera förövare. Varpå Thornberg (2011) uttalande 

om att mobbarna vill uppnå en kollektiv makt eventuellt kan styrkas. En kollektiv makt vilken 

han menade kan skapa en gemenskap i gruppen där de deltagande förövarna blir socialt 

accepterade och statusmässigt förhöjda. 

 

5.5 Vändpunkten 

 

Hertz (2012) menar att det är när två eller flera individer samspelar som makt uppstår. Då den 

mobbade känner sig ensam och övergiven kan det vara svårt att stå emot en hel grupp. Att då 

som mobbad gå emot en grupp med denna inställning krävs mycket mod, den utsatte behöver 

således ett stöd. Många berättelser beskriver att den mobbade hade önskat att lärare och annan 

personal hade agerat dock valde alla lärare som framkom i våra berättelser att ignorera 

mobbningen. Enligt Modin, Låftman & Östberg (2014) så har lärarna en viktig roll i huruvida 

mobbningen kan få förekomma eller inte. Det finns många rapporterade fall där lärarna inte 

agerat vilket blir en bekräftelse på att mobbningen kan få fortsätta. Gemensamt för de berättelser 

som vi har analyserat är att de mobbade saknat engagemang från skolan, där både lärare och 

klasskamrater stått och sett på utan att agera. 

 

För Lovisa och Maja krävdes det fysiskt motstånd för att mobbningen skulle upphöra. I Lovisas 

fall var det till en början en ny vän som fick henne att återuppbygga en självkänsla, vilken hon 

på grund av mobbningen förlorat. Under flera års tid hade hon agerat passivt under 

mobbningshändelserna, det var den dag då mobbarna gav sig på hennes vän som hon för första 

gången gjorde motstånd. Ett motstånd bestående av slag vilket fick mobbningen att upphöra för 

gott. För att en person ska kunna ta sig från vanmakt till motmakt krävs det att personen skaffar 

sig vissa maktresurser (Mathiesen, 1982). I en vanmakt kan personen ha svårt att se en väg ut 

men i Lovisas fall var stödet från en vän vägen ut, vilket gav henne kraft för att uppnå motmakt 

och således sätta stopp för mobbningen. 

 

För Jonna och Jonas hade mobbningen börjat i tidig ålder och båda beskriver den tiden som en 

lång plågoprocess av hårda ord och slag. För Jonna och Jonas kom vändpunkten då deras 

föräldrar fick kännedom om mobbningen och därefter engagerade sig för dess upphörande. 

 

Emelie och Lasse fick ingen hjälp under mobbningen, den blev istället värre med åren och 

tillslut tvingades de byta skola. På den nya skolan slutade mobbningen men trots detta berättar 

Emelie att det alltid fanns en oro i henne. En oro att allt som hon fått höra om sig själv under 

alla år inklusive alla kränkningar skulle bli ett faktum igen på den nya orten. Enligt 

rutinaktivitetsterin var flytten positiv då en av faktorerna som samspelat tidigare försvann, det 

fanns inte längre några förövare. 

 

Flera undersökningar visar att de som inte får något stöd från sin omgivning när de under lång 

tid blir utsatta för mobbning ofta har tankar om självmord. Smärtan hos individen blir så pass 

stark att den kan kännas omöjlig att bära (Lindberg, 2004). I Karins fall blev mobbning också 

så pass allvarlig att hon inte såg någon annan utväg än att ta sitt liv. Karin överlevde och berättar 

att det inte var förrän efter självmordsförsöket som någon reagerade, hon fick då den hjälp hon 

länge saknat. Makt grundar sig ofta på andra personers passivitet och i Karins fall gick det så 

långt som ett självmordsförsök innan omgivningen regerade och agerade. Detta ledde till att 

Karin fick stöd och hjälp, det som ofta är ett krav för att nå motmakt (Mathiesen, 1982). 
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5.6 Konsekvenserna då 

 

Mobbningens konsekvenser är flera och allvarliga, barn som blir mobbade far illa utan att någon 

sätter stopp för det. Flera av våra berättelser beskriver hur mobbningen påverkade de mobbade 

under tiden de blev mobbade och hur ärren från mobbningen finns kvar senare i livet.  

 

Eva berättar att mobbningen förstörde hela hennes barndom. Niklas beskriver att hela hans liv 

sedan mobbningen endast varit en kamp för överlevnad. Enligt Olweus (1991) så kan 

mobbningen ge både psykiska och fysiska skador. Det finns också andra konsekvenser som 

ångest, social isolering, dålig social anpassning, låg självkänsla och depressioner (Hall, 2006). 

Mobbning kan också ha en negativ påverkan på den mobbades utbildning, då mobbningen kan 

bidra till att barn skolkar från skolan och således missar viktig kunskap. Anna berättar att hon 

under hela mobbningsperioden längtade efter att hoppa av skolan på grund av mobbningen, 

vilket hon inte kunde göra på grund av skolplikten. Därför skolkade Anna istället så mycket hon 

kunde och så fort gymnasiet började hoppade hon av skolan. Detta resulterade i att Anna fick ta 

igen den förlorade tiden i skolan under hennes vuxna år, efter år av terapeutiska samtal. Att 

skolka är något nästan samtliga av studiens författare bakom berättelserna vittnat om. Emelie 

berättar att hon oftast skolkade från lektionerna och sprang ut till skogen för att gömma sig. 

 

Enligt Rimsten (2010) är det vanligt att individen försöker fly från upplevelserna av skam för att 

slippa uppleva smärtan som skammen innebär. Stina bytte skola men där fortsatte mobbningen, 

hon berättar att hon försökte hitta sätt för att mobbningen skulle upphöra. Hon ändrade på sig 

själv och sitt utseende för att bli accepterad men detta förändrade inte hennes situation. Istället 

blev ångesten starkare vilket gjorde att hon började missbruka, missbruket beskriver hon som en 

flykt från all oro och ångest. 

 

Självmord beskriver Lindberg (2004) som en av konsekvenserna av mobbning, barn och 

elevombudet menar att självmord ofta grundar sig på att offret blivit utfryst och ignorerat samt 

har varit som luft för andra (Rimsten, 2010). Anna berättar att hon efter flera års tid av 

mobbning inte såg någon annan utväg än att ta sitt liv. Mobbningen hade fått henne att nå botten 

och självmord var en utväg för henne. Anna lyckades tillslut komma över dessa 

självmordstankar men beskriver att det krävdes ett hårt arbete och många år för att ta sig ur 

dessa tankar. Flera undersökningar visar att de personer som inte får något stöd från sin 

omgivning under tiden de blir utsatta för mobbning ofta får självmordstankar då smärtan blir 

outhärdlig (Lindberg, 2004). Fler än Anna har vittnat om denna konsekvens av mobbningen, 

Karin berättar att hon ofta låg sömnlös och hade oroliga nätter på grund av mobbningen. Detta 

fick henne att började skada sig själv för att dämpa ångesten. Men de upprepade kränkningarna 

blev för mycket för Karin som tillslut fick tankar om självmord. För Erik var livet i botten då 

han fick höra att han inte var värd att leva, orden och all mobbning han blivit utsatt för bidrog 

till att Erik hamnade i en djup depression med självmedicinering och självmordsförsök. Lasse 

försökte begå självmord för första gången innan han hunnit fylla 10 år. 

 

Resultatet kan konstatera att konsekvenserna av mobbningen är flera, hemska och allvarliga. 

 

5.7 Konsekvenserna nu 
 

Konsekvenserna under mobbningsperioden är alltså flera, fruktansvärda och allvarliga för den 

mobbade. Detta är även fallet flera år efter avslutad mobbning. Larsson (2010) menar att den 

som blir mobbad kan få hela sitt liv ödelagt.  
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Niklas berättar att mobbningen har förstört honom. Flera år efter att mobbningen har upphört 

beskriver Niklas att hans liv är en ständig kamp för att orka överleva. Konsekvenserna av 

mobbning är många och vilka även kan bli långvariga, de kan påverka den mobbade både 

psykiskt och fysiskt (Olweus, 1991). Mobbningens konsekvenser kan även resultera i bestående 

negativa effekter, så som social isolering, ångest, dålig social anpassning och låg självkänsla 

(Hall, 2006). Hall (2006) skriver också att många vuxna individer som varit mobbade som barn 

även flera år efter det att mobbningen upphört lider av depressiva symtom. Niklas 

diagnostiserades till följd av mobbningen med PTSD (posttraumatiskt stressyndrom). Han 

upplever det som att känslorna från mobbningen inte har förändrats, vilket de kanske aldrig 

kommer göra. Niklas berättat att han varje dag tampas med de hemska minnen som mobbningen 

skapat. Det kan vara som Ekerwald och Säfström (2012) uttryckte det, orden lever kvar i minnet 

hos den utsatte vilka påminner honom om hans otillräcklighet.  

 

Lasse lider idag, flera år efter mobbningen av depressioner, där han ännu har tankar om 

självmord och även har försökt begå självmord. Anna berättar att hon idag som vuxen tänker på 

döden och Erik berättar att han flera år efter mobbningen ännu har tankar om att avsluta sitt liv. 

För att slippa de plågsamma minnena av mobbningen självmedicinerar Erik, vilket är ett sätt för 

honom att inte begå självmord. Att bli stigmatiserad vilket en mobbad person blir, ger 

omfattande konsekvenser hos den avvikande där denne ofta skapar en negativ bild av sig själv 

(Goffman, 1971). Mobbningen kan vara förödande för individens självkänsla (Rimsten, 2010).  

 

Erik beskriver att han långt efter att mobbningen hade upphört började förstå att han inte var 

helt värdelös, liksom Eva började ana i medelåldern. Anna beskriver sig själv med negativa 

benämningar, samma ord som mobbarna använde mot henne. Karin berättar att hon nästan 

aldrig är nöjd med sig själv och att hon har lätt att behandla sig själv dåligt. Niklas har fått en 

negativ självbild vilken är densamma som mobbarna hade om honom. 

 

Hall (2006) beskriver att longitudinell forskning visar att negativa effekter som uppkommit i 

barndomen också påverkar individen i vuxenlivet, exempelvis den konsekvens hos den mobbade 

vilken avser sociala band. Även denna kan alltså följa med personen in i vuxenlivet då individen 

ännu inte kan värdera sig själv i relation till andra. Tilliten till andra har successivt försämrats 

vid varje upplevt mobbningstillfälle, att släppa in andra in på livet är något den före detta 

mobbade därmed inte vågar. Rädslan av att ännu kunna bli utesluten i sociala sammanhang vilka 

erfarenheterna talar för gör att personen undviker andra människor. Karin, Anna, Lasse och 

Eva berättar att de fortfarande i vuxen ålder har svårt att lita på människor. Karin beskriver att 

den låga tilliten till andra människor bidrar till ett svårt socialt liv. Anna är idag en medelålders 

kvinna som beskriver sig själv som en väldigt ensam person och att hon längtar efter en man. 

Hon har dock gett upp drömmen av att någonsin träffa någon, hon har funnit sig i att hon alltid 

kommer få leva ensam. Hon menar att ingen skulle vilja vara med en så snuskig och värdelös 

kvinna som henne. 

 

5.8 Sammanfattning 

 

Mobbning får väldigt många konsekvenser för de som blir mobbade, både under den tid de blir 

mobbade men också senare i livet. Personerna bakom berättelserna har mycket gemensamt, 

samtliga blev mobbade i skolan, blev inte tagna på allvar och har fått psykiska ärr för livet. Det 

som beskrivs i texterna är personer som blivit mobbade av andra personer för saker som de 

själva inte förstår, deras utseende, deras kläder, sättet de går på, etcetera. Detta har för dessa 

personer varit ödesdigert. Den mobbning de fått stå ut med påverkade personerna oerhört och 

deras egna självbild förändrades till en negativ. Genom vår analys kan vi se att flera av 

personerna började måla upp en bild där de själva ansåg sig ha dessa felaktiga egenskaperna 
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som gjorde att de blev mobbade. Den negativa självbilden gjorde att flera skapade sig ett passivt 

beteende. Det passiva beteendet och vuxenvärldens frånvaro gjorde att mobbningen kunde 

fortsätta. Detta ledde till att konsekvenserna blev många där flera fick djupa depressioner, 

utvecklade ett självskadebeteende och fick självmordstankar. Mobbningen beskrivs som hemsk 

för alla och så fruktansvärt för vissa att de försökte begå självmord för att finna en väg ut. 

Konsekvenserna av mobbning är många och allvarliga. 

 

 

6. Diskussion 
 

Vid användande av Internet som källa för vår empiri gavs ett stort utbud av berättelser 

berörande forskningsområdet, källan bidrog till en bred kunskapsalstring med ett gott underlag 

för studien. Relativt fritt kunde innehållsrika och personliga berättelser sedan väljas ut som 

forskningsmaterial, tack vare det målinriktade och därefter strategiska urvalet. Tillvägagångs-

sättet av forskningsmaterialets insamlande har givit studien en representativ forskningsgrupp för 

vilken studien inriktar sig på, där de utvalda berättelserna givit en verklighetsförankrad bild. 

Inga forskare har nämligen kunnat styra eller påverka forskningsmaterialet i dess utformning, 

detta har personerna bakom berättelserna själva skapat utifrån egna viljor och tankar. 

 

Resultaten visar att konsekvenserna av mobbning bland barn i skolmiljön är allvarliga och 

omfattande. Detta under tiden mobbningen pågår men även flera år efter att mobbningen 

upphört. I vårt resultat är det tydligt att mobbning är en form av viktimisering - den mobbade 

blir ett offer. I de berättelser vi analyserat ser vi att flera personer blivit offer för mobbning 

under en lång tid där upprepade kränkningar varit en vardag. De som utsätts för mobbning bär 

ofta egenskaper vilka stigmatiseras, mobbningen i sig själv kan också innebära ett stigma där de 

andra undviker den mobbade på grund av att personen just är mobbad. De mobbade kan också 

bli offer för mobbning på grund av påhittade stigman vilka sedan fäster sig i medvetandet hos de 

mobbade så att de tillslut tror att det påhittade stigmana är sanna. Detta leder i sin tur ofta till att 

personen får en negativ självbild. En självbild vilken innebär att personen ser sig själv utifrån 

mobbarnas ögon så som ful, äcklig eller värdelös. Denna negativa självbild påverkar och 

begränsar hela livet för den mobbade. 

 

Den forskning som presenterades i kunskapsöversikten visar att mobbning är ett stort problem, 

detta presenteras även i studiens resultat. Utifrån detta resultat kan vi dra slutsatsen att barn som 

blir utsatta för mobbning mår väldigt dåligt, kort- och långsiktigt. Berättelserna har vittnat om 

känslor av maktlöshet, ensamhet och rädsla under tiden personerna var mobbade och för många 

blev dessa känslor något som utgjorde vardagen. Den långa plågan av verbala och ibland även 

fysiska kränkningar som upprepade sig och sedan övergick till mobbning skapade hemska 

konsekvenser för samtliga individer i berättelserna. En av de allvarligaste och vanligt 

förekommande konsekvenserna av mobbning var självmordstankar. Andra allvarliga 

konsekvenser är missbruk, självskadande beteende och självmordsförsök. Dessa förekom också 

som konsekvens senare, flera år efter att mobbningen hade upphört, liksom diagnostisering av 

olika sjukdomar/syndrom, till exempel PTSD eller social fobi. Dessa diagnoser gav i sin tur 

ytterligare konsekvenser, till exempel att individen sjukpensionerades i tidig ålder. 

 

Enligt våra resultat ignorerar skolpersonalen den första kränkningen, liksom efterföljande 

kränkningar, vilket sedan leder till en mobbning vilken ges möjlighet att fortgå. Utifrån våra 

berättelser kan vi se att ingen av de 12 personer som författat dessa berättelser har fått något 

stöd från skolan när de blivit mobbade. Skolpersonalen har ignorerat mobbningshändelserna och 

den mobbades vädjan om hjälp, vilket blivit förödande för individen både kort- och långsiktigt. 

En fråga som uppkommit efter sammanställningen av resultatet är varför mobbningen i så 
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många fall tilläts att fortgå, utan att någon i omgivningen gjorde något för att sätta stoppa för 

den. Förr uppfattades kränkningar och trakasserier som en del i livet vilken man behövde gå 

igenom för att “få lite skinn på näsan”, mobbning var något som var den mobbades fel. Denna 

bild har förändrats över tid där mobbningen idag inte längre anses vara den mobbades fel. En 

teori vi har är att människor fortfarande lever kvar i det gamla synsättet, varpå det är vanligt 

förekommande att skolpersonal inte ingriper och en anledning till att handlingsplaner mot 

mobbning tycks ”ligga och samla damm”. 

 

Inga källor till berättelserna har angivits i denna studie, detta då det varit viktigt att hålla 

personerna bakom berättelserna skyddade från identifiering. Detta kan ha skapat en osäkerhet 

hos läsaren huruvida berättelserna är valida eller inte, det har dock ansetts varit än viktigare att 

hålla denna studie etiskt korrekt. Citat har inte heller förekommit i denna studie, istället har 

omskrivningar skett för att det även här inte ska vara möjligt att röja identiteten på personerna 

bakom berättelserna. Detta kan vara en svaghet då citat och ord utan omskrivningar eventuellt 

hade skapa en mer verklighetsförankrad bild hos läsaren. 

 

I början av studien valde vi en målgrupp vilken vi ansåg gav den mest relevanta informationen 

för undersökningens syfte. Nu i efterhand när vi har den fullständiga studien framför oss samt 

sitter på en bredare kunskap inom området har vi uppmärksammat något vi hade kunnat gjort 

annorlunda. Berättelser skapta av mobbade personer vilka befinner sig i en pågående 

mobbningssituation hade kunnat inkluderats i målgruppen. Detta då dessa individer har ett 

”färskt” minne av mobbnings- händelserna, på så vis hade vi kunnat få ta del av mer detaljrika 

berättelser kring konsekvenserna under mobbningsperioden. Dock hade vi denna fundering i 

studiens början vid val av målgrupp, men den valdes sedan bort då dessa personers berättelser 

inte var relevanta till hela studiens syfte - de kunde inte beskriva konsekvenserna efter avslutad 

mobbning. Vi anser dock i efterhand att dessa berättelser hade varit intressanta att studera och 

belysa men vi anser att det resultat vi presenterar kan, enligt en pragmatisk validering, mätas 

utifrån relevans och nytta för de som läser studien. 

 

Den utmärkande betydelsen av resultatet är att mobbning måste tas på större allvar och således 

bli ett större arbetsområde i skolan och för skolpersonal. Det räcker inte att endast ha utformade 

mallar och handlingsplaner för hur skolpersonal ska agera då de sedan inte används. Skolan 

behöver ta sitt ansvar och aktivt agera för att sätta stopp för den mobbning som 60.000 barn 

tvingas utstå idag, en mobbning som annars resulterar i ett ödelagt liv för många av dessa barn. 

Vi anser att en ökad resursfördelning för att motverka mobbning kan betecknas som en 

investering då påvisade konsekvenser av mobbning blir en kostnad på både individ- och 

samhällsnivå.   

 

En slutsats vi dragit utifrån vårt resultat är att skolpersonal behöver reagera snabbt och effektivt 

varje gång de misstänker att ett barn blir illa behandlat på skolan. Rektorer behöver reagera 

kraftfullt och effektivt om de hör att någon ur skolpersonalen uppfört sig olämpligt. Barnen 

själva behöver känna att det är välkomnat att tala om mobbning, både som iakttagare och 

mobbad, de ska då också bli lyssnade på samt bli tagna på allvar. Skolkuratorer ingår i 

skolpersonalen, enligt policyn för skolkuratorer ska de medverka till hälsofrämjande samt 

förebyggande mot kränkande behandling och mobbning (Akademiker-förbundet SSR 2011). Att 

arbeta som skolkurator är nämligen en arbetsroll vilken en socionom kan inträda, det är därför 

viktigt att vi blir medvetna om fenomenet mobbning med dess betydelse samt vikten av ett 

starkt engagemang och agerande mot mobbning. 
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