
 

 
 
 
 
 
 

Mobbning i skolan – konsekvenser 
för individ och yrkesliv 

 
 

Konsekvenser för självbild och inre trygghet, självständighet och 
målsättningar i studie- och yrkesval samt yrkesliv. 

 
 
 

Marica Burman 
 
 
 
 
 
Studie- och yrkesvägledarprogrammet 180 hp 
Examensarbete, 15 hp 
Vt-2015 



2 

Innehåll 

Innehåll .............................................................................................................................................................................. 2 

Sammanfattning ................................................................................................................................................................ 4 

Abstract ............................................................................................................................................................................. 5 

1. Inledning ........................................................................................................................................................................ 6 
1.2 Syfte ......................................................................................................................................................................... 7 
1.3 Forskningsfrågor ...................................................................................................................................................... 7 
1.4 Avgränsningar .......................................................................................................................................................... 7 
1.5 Begreppsdefiniering: Mobbning, självbild, studie- och yrkesvalprocess................................................................. 7 

1.5.1 Mobbning ......................................................................................................................................................... 8 
1.5.2 Självbild ........................................................................................................................................................... 8 
1.5.3 Studie- och yrkesvalsprocess............................................................................................................................ 8 

2. Litteraturgenomgång ................................................................................................................................................... 9 
2.1  Historik, tidigare forskning och styrdokument ....................................................................................................... 9 
2.2 Historik .................................................................................................................................................................... 9 
2.3 Tidigare forskning .................................................................................................................................................. 11 
2.4 Styrdokument ......................................................................................................................................................... 12 

2.4.1 Skollagen ........................................................................................................................................................ 12 
2.4.2 Läroplan ......................................................................................................................................................... 13 
2.4.3 Arbete med studie- och yrkesvägledning. Allmänna råd och kommentarer ................................................... 13 

3. Teoretiska utgångspunkter ......................................................................................................................................... 14 
3.1 Life-span, Life Space ............................................................................................................................................. 14 
3.2 Social Cognitive Career Theory ............................................................................................................................. 16 

4. Metod ........................................................................................................................................................................... 16 
4.1 Empiriskt material .................................................................................................................................................. 16 
4.2 Urval ...................................................................................................................................................................... 16 
4.3 Kvalitativa intervjuer ............................................................................................................................................. 17 
4.4 Genomförande ....................................................................................................................................................... 17 
4.5 Etiska regler ........................................................................................................................................................... 17 
4.6 Trovärdighet ........................................................................................................................................................... 18 
4.7 Metodanalys ........................................................................................................................................................... 19 

5. Resultatredovisning .................................................................................................................................................... 19 
5.1 Presentation av informanter ................................................................................................................................... 19 
5.2 Upplevelser av mobbningens påverkan på självbild, självständighet och målsättningar i studie- 
yrkesvalsprocessen. ...................................................................................................................................................... 21 

5.2.1 Självbild ......................................................................................................................................................... 21 
5.2.2 Självständighet och målsättningar i studie- och yrkesvalsprocessen .............................................................. 22 

5.3 Mobbningens konsekvenser för individens etablering på arbetsmarknaden utifrån självbild och social kompetens
 ..................................................................................................................................................................................... 23 

5.3.1 Självbild ......................................................................................................................................................... 24 
5.3.2 Social kompetens ........................................................................................................................................... 24 

5.4 Konsekvenser som gör sig gällande idag och tankar kring det framtida arbetslivet. ............................................. 25 



3 

5.4.1 Konsekvenser idag ......................................................................................................................................... 25 
5.4.2 Tankar kring framtida arbetssituation ............................................................................................................. 26 

6. Analys ........................................................................................................................................................................... 27 
6.1 Upplevelser av mobbnings påverkan på individens självbild samt självständighet och målsättningar i studie- och 
yrkesvalsprocessen. ...................................................................................................................................................... 27 

6.1.1 Självbild ......................................................................................................................................................... 27 
6.1.2 Självständighet och målsättningar i studie- och yrkesvalsprocessen. ............................................................. 28 

Analysen börjar i detta stycke med beskrivning av självbildens påverkan på deras sociala förmåga etablering inom 
arbetslivet. .................................................................................................................................................................... 28 

6.2.1 Självbild ......................................................................................................................................................... 28 
6.2.2 Social kompetens ........................................................................................................................................... 28 

6.3 Konsekvenser som gör sig gällande i nutid och tankar kring det framtida arbetslivet. .......................................... 29 
6.3.1 Nutid............................................................................................................................................................... 29 
6.3.2  Framtid .......................................................................................................................................................... 29 

7. Diskussion .................................................................................................................................................................... 30 
7.1 Upplevelser av mobbningens påverkan på individens självbild och inre trygghet, självständighet och 
målsättningar i studie- och yrkesvalsprocessen. .......................................................................................................... 30 
7.2 Mobbningens konsekvenser för individens etablering på arbetsmarknaden utifrån självbild och social kompetens
 ..................................................................................................................................................................................... 31 
7.3 Konsekvenser som gör sig gällande i nutid och tankar kring det framtida arbetslivet ........................................... 31 

9. Referenslista ................................................................................................................................................................ 33 

10. Bilaga ......................................................................................................................................................................... 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



4 

Sammanfattning 
 
Avsikten med studien är att kvalitativt kartlägga konsekvenser av mobbning i skolan. Eftersom 

studien riktar sig till skolans studie- och yrkesvägledare är fokus lagd på vad som händer med 

individens självbild och inre trygghet samt självständighet och målsättningar i studie- och 

yrkesvalsprocessen. Ett av huvudsyftena är även kartläggning av mobbningens långsiktiga 

konsekvenser för individens arbetsliv. I studien har personer i åldrarna 26-50 år och som är 

uppvuxna i olika delar av landet intervjuats. De har under sin skoltid blivit utsatta för mobbning och 

är idag yrkesverksamma eller på väg ut i arbetslivet. Valda teorier kommer från använd 

kurslitteratur.  

Resultatet visar på stora likheter i konsekvenser för individernas självbild vad gäller självkänsla och 

självförtroende. Aspekter som påverkar individens inre trygghet och som påverkar studie- och 

yrkesvalsprocessen i form av tvekan att välja och svårigheter med självständigheten kommer fram. 

Senarelagd etablering och otrygghet i det sociala samspelet inom yrkeslivet kommer också fram 

som konsekvenser av mobbning. 

 

Nyckelord: Mobbning, självbild, studie- och yrkesval, yrkesliv 
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Abstract 
 

The purpose of the study is to by qualitative method identify the consequences of victimization of 

bullying in school. Since the study is aimed at school teachers and guidance counselors are the fo-

cus laid on what happens to the individual's self-image and internal security as well as independ-

ence and objectives of educational and vocational process. One of the main objectives is also map-

ping of bullying long-term consequences on the individual's working life. In the study, subjects 

aged 26-50 year growing up in different parts of the country were interviewed. They have during 

their time in school been subjected to bullying. The most part are currently working and a few are 

on their way into work. Selected theories come from the textbooks for Study and Career Guidance 

program. 

The results show great similarities in the consequences for the individual's self-image in terms of 

self-esteem and confidence. Aspects that affect the individual's internal security and that spills over 

on educational and vocational process in the form of a doubt to choose and difficulties with inde-

pendence in the selection of the study focus going forward. Delayed establishment and insecurity in 

the social interaction of professional life will also be as consequences from bullying. 

 

Keyword: Bullying, Study- and career choice, working life  
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1. Inledning 
 

Varje elev i grundskolan, främst under högstadiet genomgår en process där man skall ta ställning till 

olika alternativ för vidare studier och yrkesval. En valprocess som fungerar som en språngbräda till 

ett framtida arbetsliv. För att göra riktiga och önskvärda val behöver eleven en grundtrygghet i vem 

man är och en förmåga att sätta upp mål för framtiden, en grundtrygghet som bottnar i god själv-

känsla och ett gott självförtroende. Anledningarna kan vara många till att den grunden inte finns i en 

person och en av dessa anledningar kan vara mobbning. Varje dag utsätts barn för mobbning i sko-

lan och det påverkar den drabbades trygghet som människa på olika sätt. Organisationen Friends 

(2015) har publicerat färsk statistik som visar på att 60000 barn i Sverige är regelbundet mobbade i 

skolan, vilket motsvarar i genomsnitt har 1- 2 barn i varje klass. Mobbning är ett ständigt aktuellt 

dilemma som skolan har att hantera och i arbete mot mobbning har skolan fått verktyg i form av 

åtgärder och likabehandlingsplaner. Mitt intresse riktar sig mot huruvida mobbning påverkar indivi-

dens förmåga till ett väl grundat och självständigt studie- och yrkesval och vilka eventuella långsik-

tiga konsekvenser mobbning får för den drabbades arbetsliv. Den som arbetar som studie- och yr-

kesvägledare möter elever som står inför sin valprocess och uppgiften är att vägleda utifrån elevens 

personlighet, längtan, drömmar och visioner om sin framtid. Som studie- och yrkesvägledare är 

uppgiften inte bara att informera om olika vägar till utbildning och arbetsliv utan även vägleda en-

skilt och i grupp för att varje elev skall ges ett underlag till att kunna göra ett så bra val som möjligt.    

 

Även om ämnet mobbning tas upp i utbildningen till studie- och yrkesvägledare så finns inte 

perspektivet mobbning och förmågan till ett självständigt och medvetet studie- och yrkesval med 

som en tydlig koppling. Studie- och yrkesvägledarrollen är inte först och främst kopplad till 

problemet mobbning där av anledningen till det låga utbudet av forskning kring sambandet 

mobbning och studie- och yrkesval. Forskning av (Almqvist et al. 2010) och Statens Offentliga 

Utredningar (2010:80) visar dock tydligt på att mobbning påverkar de faktorer som är nära 

förknippat med studie- och yrkesvalet. Därför är tanken med studien att undersöka om det finns ett 

samband mellan att varit utsatt för mobbning och svårigheter till ett medvetet och självständigt 

studie- och yrkesval och om mobbning i skolan påverkar personens framtida yrkesliv. I utbildningen 

till studie- och yrkesvägledare lär man sig att utgå ifrån elevens/klientens perspektiv, visa empati 

och frigöra personens egen arsenal av förmågor till att sätta mål för sin framtid. Därför finns det fog 

att öka kunskaperna kring mobbningens påverkan kring studie- och yrkesvalet och de långsiktiga 

konsekvenser som den drabbade kan tvingas leva i. Kunskaper som ger en fördjupad insikt i 

mobbningens påverkan på den drabbades valprocess och framtida yrkesliv, som i sin tur underlättar 

för studie- och yrkesvägledare i deras arbete med elever som är drabbade av mobbning. Studien 
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riktar sig främst till studie- och yrkesvägledare inom grundskolan men även till vägledare inom alla 

andra utbildningsområden. Eftersom arbetet mot mobbning är hela skolans ansvar ger det relevans 

även för övrig skolpersonal att ta del av resultaten av denna undersökning.  

 

1.2 Syfte 
Studien belyser mobbningens konsekvenser för 8 individers trygghet och självständighet som 

människa, i deras studie- och yrkesvalsprocess samt vidare konsekvenser för deras yrkesliv. Syftet 

är att öka kunskaperna och medvetenheten om detta perspektiv hos studie- och yrkesvägledare och 

annan skolpersonal som kan ge ökad beredskap till att upptäcka och förebygga mobbningens 

kortsiktiga och långsiktiga skadeverkningar.  

 

1.3 Forskningsfrågor 
1. Hur upplever de tillfrågade att mobbning som de blivit utsatt för i skolan påverkade deras 

självbild och inre trygghet? 

 

2. Hur fungerade studie-och yrkesvalsprocessen vad gäller deras självständighet och målsättningar? 

 

3. Vilken långsiktig påverkan har mobbningen orsakat för de tillfrågade vad gäller etablering på 

arbetsmarknaden utifrån självbild och social kompetens?  

 

4. Hur ser yrkeslivet ut idag vad gäller självkänsla och social kompetens och vilka tankar bär de på 

inför framtiden? 

 

1.4 Avgränsningar  
Eftersom studien har ett långsiktigt perspektiv är urvalet begränsat till personer mellan 26 -50 år 

gamla som avslutat sin skoltid och är etablerad eller på väg ut på arbetsmarknaden.  

 

1.5 Begreppsdefiniering:	Mobbning, självbild, studie- och yrkesvalprocess.		

För att läsaren av mitt arbete ska förstå vad jag menar med begreppsdefiniering har jag valt att 

tydliggöra valda begrepp.  
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1.5.1 Mobbning  
 
Olweus (1991) definierar mobbning som: En person är mobbad när han eller hon, upprepade 

gånger och under en viss tid, blir utsatt för negativa handlingar från en eller flera personer. (s.4).   

Han menar vidare att det bör finnas en viss obalans i styrka mellan parterna. 

Om mobbning skriver Heldmark & Gill (2011) att det begreppet under senare tid har vidgats. Ordet 

mobbning har breddats med att innefatta inte bara en grupp som mobbar utan även att en enskild 

person kan göra sig skyldig till mobbning. Ordet ersätts numera med benämningar som ”kränkning, 

kränkande behandling, diskriminering och trakasserier”. Begreppet mobbning är på väg att tas bort 

från de styrdokument och lagar som rör skolans område 

Forskarna är inte överens om begreppet mobbning. En del hävdar att det måste finnas ett medvetet 

uppsåt till skada för att kallas mobbning, medan andra inte håller med. Det som klart förenar är att 

kränkningar som upprepas är en form av mobbning menar (Heldmark & Gill 2011). 

1.5.2 Självbild 
Begreppet självbild beskrivs av Ellmin (2014) som en samlad bild över hur vi ser på oss själva vad 

gäller självkänsla och självförtroende och självtillit som formas och lärs in utifrån våra relationer 

och våra livserfarenheter. Vidare menar han att en god självbild utgörs av en känsla av att vara sedd, 

hörd, bekräftad och älskad, omtyckt och accepterad som den han eller hon är. Självbilden kan ses 

som individens bas och fotfäste för utveckling och lärande. (s.74). Självkänsla definierar Ellmin 

(2014) som en uppskattning om den man är som människa. Självkänslan är förknippad med 

huruvida man är trygg som människa, vetskapen om vad man vill och förmågan till att fatta beslut. 

Vidare beskriver han självförtroende som en förmåga att se sig själv i förhållande till sina förmågor 

och färdigheter, vilket kan se olika ut beroende på vilket sammanhag individen befinner sig i. Ett 

gott självförtroende gör att man lättare kan säga ifrån om man blir illa behandlad samt ökar 

förmågan att ta kritik och ett konstruktivt sätt. Självtillit handlar om att man upplever sig klara av 

saker och ting även om den inte är baserad på faktisk eller verklig förmåga, utan på tron på sin 

förmåga. Ellmin kopplar tillit med förmågan att sätta mål för sig själv och anta utmaningar.  

Inför ställningstaganden om studier och yrken lyfter allmänna råd och kommentarer om studie- och 

yrkesvägledning (2013) att valen är gjorda av eleverna själva. Rapporten pekar på att studie- och 

yrkesvägledningens stöd i den processen skall vara anpassad till individen på ett systematiskt och 

långsiktigt sätt. Detta för att utveckla elevernas egenskaper som krävs till att fatta beslut angående 

sin framtid.  

1.5.3 Studie- och yrkesvalsprocess 
Är en process där individen i en valsituation står inför olika alternativ i relation till sina egenskaper, 
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självuppfattning och egna personliga mål. För att hantera det behöver man lära sig att samla, 

analysera, sätta samman och organisera sig själv och utvecklings- och yrkesinformation samt ha 

färdigheter att kunna fatta och genomföra beslut och hantera övergångar och växlingar i livet. 

(Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesvägledning 2013, s 13). Vidare beskrivs i 

allmänna råd att vägledningssamtalen skall utgå från elevens egna behov, ges hjälp till reflektion 

och stöd att komma vidare i sin valprocess. I Dresch & Lovén enkätundersökning (2010) visar 

resultatet på olika behov som elever bär på i vägledningsprocessen inför gymnasievalet. De menar 

att behoven av information och personlig vägledning hör samman och bildar ett unikt mönster för 

var och en och vägledarens uppgift är att se, tydligöra och tillsammans med eleven finna lösningar. 

Några av de behov som kom fram i undresökningen var: 

 

x Behov av motivation – hur går jag vidare? Hur ser jag framåt? 

x Behov av att förstå sig själv och livet – vem är jag? Hur vill jag leva? Vad skall det bli av 

mig? 

x Behov av att bli sedd - jag finns, stanna upp, vila i sig själv, ”lätta” på trycket. 

x Behov av bekräftelse – få professionell återkoppling. (s.52) 

 

2. Litteraturgenomgång 
Kapitlet börjar med en redogörelse av historik, rapporter, tidigare forskning och skolans 

styrdokument. Kapitlet avslutas med valda teorier.  

2.1  Historik, tidigare forskning och styrdokument	
Vad gäller skolans arbete mot mobbning finns tydligt utskrivna lagar och förordningar. Däremot är 

det svårt att finna forskning vad gäller de långsiktiga konsekvenserna av mobbning. Viktigt är att 

stödja forskningen på vetenskapliga dokument, regler och förordningar. Studien utgår från det 

material som jag funnit och valda teorier som redogörs för längre fram. Här nedan beskrivs först 

historik, tidigare forskning som gjorts inom området och slutligen de styrdokument som skolan har 

att förhålla sig till. 

2.2 Historik 
Henrik Höjer (2011) skriver i en artikel i tidskriften Forskning och Framsteg att uttrycket mobbning 

och senare begreppet mobbning slog igenom i Sverige 1969 via läkaren Peter Paul Heinemann som 

skrev om mobbning i tidskriften Liberal debatt i temanumret som handlade om apartheid. 

Heinemann menar att apartheid inte var ett politiskt system i första hand utan en attityd som byggde 

på åtskillnad och främlingskap. I samma artikel beskrev Heinemann också att mobbning bland barn 
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sker när många ger sig på ett ensamt barn. Heinemanns definition av mobbning tog han fasta på från 

litteratur av etnologen (Kondrad Lorenz 1967) som handlade om aggressioner. Höjer skriver vidare 

att efter det fick ordet mobbning snabbt fäste och blev 1970 till ett modeord samt att Dagens 

Nyheter publicerade en artikel om mobbning baserat utifrån Heinemanns teser.   

Höjer menar att anledningen till att mobbning blev uppmärksammat på 1960-talet är att Sverige 

under den tiden blev mer heterogent genom ökad invandring, kvinnors inträde på arbetsmarknaden 

och fler internationella adoptioner och vi fick dessutom en enhetsskola. Detta hade föranletts av ett 

ökat intresse för beteendevetenskapen under 1950-1960 talet som i sin tur bidrog till ett ökat fokus 

på sociala relationer och på de svaga och utsatta i samhället. Med den utvecklingen lyftes 

mobbningen till en samhällsfråga och inte enbart som enstaka konflikter mellan barn. Under början 

av 1970-talet påbörjades forskningsprojekt om mobbning.  På 1970-1980 talet betecknas mobbning 

som en upprepande handling av en grupp mot enskild individ över tid med tydligt ont uppsåt. Man 

ansåg inte att en enstaka handling var mobbning oavsett hur grov och allvarlig handlingen var. 

(Heldmark & Gill 2011) 

 

Enligt Skolverket (2009) var det först i mitten av 1980-talet som uttrycket mobbning blev etablerat i 

skolan. Offentliga utredningar, läroplaner och lagtexter har lyft fram begreppet mobbning allt sedan 

dess. Under 1990-talet förenas mobbning med begreppet kränkande behandling och 1993 skrivs det 

in som ett tillägg i skollagen att den som verkar i skolan är skyldig att förhindra att elever utsätts för 

kränkande behandlingar. År 2006 träder Likabehandingslagen in som höjer kraven inom skolan.  

 

Skolverket (2004) skriver för att barn ska få en god fysisk, psykisk och social utveckling i livet är 

det viktigt med goda relationer både med jämnåriga och vuxna. Det gäller i hög grad inom skolan 

eftersom eleverna tillbringar en stor del av sin tid där. Det har betydelse inte bara för tiden här och 

nu utan även i det långa perspektivet för eleverna. Författarna kopplar vänskap för barnen till 

gemensamma intressen, närhet, ömsesidig öppenhet och förståelse och att en enda vän kan göra stor 

skillnad i ett barns välmående. På frågan om otrygghet, rädsla och mobbning visade det sig att de 

flesta barn kände sig trygga men att var sjätte elev var rädd för en eller flera elever och var tionde 

var rädda för en eller flera lärare. Den mest skrämmande företeelsen för dessa barn var risken att bli 

mobbad av andra elever. Den mest förekommande anledningen till mobbning var anklagelser från 

andra elever för något de inte gjort sig skyldiga till. Men det förekom också att bli retad, slagen eller 

bli illa behandlad på andra sätt. Det visade sig att på de skolor som undersökningen gjordes fanns 

det en handlingsplan och att de flesta av lärarna ansåg att det gjordes ett bra arbete mot mobbning i 

deras skolor. Var femte lärare däremot upplevde sig inte ha tillräcklig kompetens och kunskap för 

att på ett aktivt sätt kunna motverka och förhindra mobbning. 
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2.3 Tidigare forskning 
I en tidigare publicerad rapport Statens offentliga utredningar, (SOU 2010) konstateras det att det 

finns ett tydligt samband mellan prestation och psykisk hälsa och att mobbning är den faktor som 

mest förknippas med ohälsa för de drabbade. Detta gäller inte bara när det sker under skoltiden utan 

påverkar personen långt upp i vuxen ålder. Skolan är en social miljö, en vardag där barn och unga 

formas. Skapas det goda relationer och välbefinnande i den miljön så leder det till bättre skolresultat 

än om det inte är så. Skolresultaten har försämrats under det senaste årtiondet. Fler elever går ut 

utan högskolebehörighet vilket leder till försämrade karriärmöjligheter. Eftersom det råder skolplikt 

i Sverige bör skolan verka för en så trygg arbetsmiljö som möjligt för eleverna. Rapporten hänvisar 

till (Almqvist 2010) som tar avstamp i Bourdieus filosofi ”Kulturens fält” och utvecklar teorin vi-

dare till ett microperspektiv i elevernas sociala samspel i klassrummet där man kategoriserar en 

persons status efter dess popularitet. Författarna slår fast att det råder ett starkt samband mellan so-

cioekonomisk status, status i skolan och skolprestation samt framgång i vidare studier eller arbets-

löshet i unga år. (SOU 2010) 

 

Känslan av skam som kan infinna sig hos dem som drabbas av mobbning bekräftas av Lindberg 

(2007) som säger att flera undersökningar har visat att de som utsatts för mobbning ofta känner sig 

underlägsna, bortstötta och lider av ångest och depressioner. (s.37) och att detta påverkar deras 

relationer med sin omgivning. Lindberg menar vidare att de skamkänslor som uppstår är 

nedbrytande och påverkar självbilden och känslan att man inte betyder något, att man inte är värd 

att bli sedd och inte tas på allvar. Man upplever sig som en främling där man egentligen borde 

känna sig hemma. 

 

Olweus (1991) menar att de som blivit utsatta för mobbning som barn även tenderar att bli mobbade 

senare. De barn som utsätter andra för sitt aggressiva beteende genom mobbning visar också upp 

samma beteende vid senare tidpunkter i livet. Att vara mobbare och vara mobbad är inte enstaka 

företeelser i dessa personer liv utan kan sträcka sig över många år. Får man inte hjälp och tydliga 

åtgärder inte sätts in är det väldigt svårt att komma ur sin situation. Vidare konstaterar Olweus via 

sin kvalitativa forskning att den främsta anledningen till att mobbning uppstår i skolan är attityder 

till mobbning, rutiner för att motverka mobbning samt brist på personal. Han har konstaterat att 

lärarkollegier inte nämnvärt reagerar och ingriper även om det är uppenbart att mobbning pågår. 

Han förklarar anledningen till detta fenomen med bristande kunskap om ämnet, bristande 

civilkurage hos skolpersonal, brist på engagemang från skolledning och åtgärdsprogram som inte 

förpliktigar.   
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Sambandet mellan mobbning, ohälsa och långsiktiga konsekvenser finner man i en norsk kvantitativ 

undersökning med observationer, genomförd av Ström, Thorensen, Wentzel, Larsen, Hjemdahl, 

Lien och Dyb (2013) som följt 11875 ungdomar mellan 15-16 år och 8 år framåt mellan 2000-2008. 

Undersökningen är belyst utifrån variablerna sexuella övergrepp, fysiskt våld och mobbning och de 

konsekvenser det givit på deras fortlöpande studieförmåga och etablering på arbetsmarknaden.  

Resultatet visar att de som blivit utsatta för exempelvis mobbning och fysiskt våld eller båda har 

upp till två gånger lägre deltagande i arbetslivet efter skoltiden än de som inte blivit utsatta. Detta 

gäller även när socioekonomiska parametrar som familjebakgrund och högre studier tagits med. 

Rapporten hänvisar till en nyligen gjord undersökning av (Copeland, Wolke, Angold och Costello 

2013) som bl a visar att mobbning får en avsevärd påverkan på det psykosomatiska hälsotillståndet i 

vuxen ålder hos de som blivit utsatta för mobbning, oavsett det psykiska hälsotillståndet och 

svårigheter inom personens familjesituation.  

Ström et.al (2013) anser att data visar på att mobbning mycket väl kan få negativa långsiktiga 

konsekvenser på personens förmåga till deltagande i arbetslivet. De menar att resultatet från 

undersökningen pekar på att arbetsförmågan och deltagande i arbetslivet formas redan i unga år. Ett 

preventivt arbete med de personer som är i riskzonen på grund av mobbning bör göras i senare 

delen av grundskolan eller ännu tidigare. Studien visar på att mobbning inte enbart påverkar den 

aktuella livssituationen utan har negativa långsiktiga konsekvenser för den utsatta och som bör 

beaktas och tydliggöras likväl som alla andra övergrepp.  

 

2.4 Styrdokument 
I detta kapitel redogörs olika styrdokument som föreskriver skolans ansvar angående mobbning och 

en kort definition av studie- och yrkesvägledning samt deras roll i valprocessen.  

2.4.1 Skollagen 
 
Skollagen (2010:800) beskriver att elever i alla skolformer förutom förskola och förskoleklass ska 

ha tillgång till vägledning som möter de behov eleverna bär på inför framtida studie- och yrkesval.  

Vidare står det i 2 kap. 2§ angående utbildningen i grundskolan att Utbildningen ska utformas så att 

den bidrar till personlig utveckling samt förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund 

för fortsatt utbildning. 

Vad gäller utbildning på gymnasiet står det i kap 15 2§: Gymnasieskolan ska ge en god grund för 

yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för personlig utveckling och ett aktivt deltagande i 

samhällslivet. 
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2.4.2 Läroplan 
Regeringen har fastställt övergripande mål och riktlinjer som skolan skall verka för. Läroplanen för 

grundskola, förskoleklass och fritidshem (Lgr11) uttrycker tydligt dess värdegrund om att värna 

människolivets okränkbarhet, frihet och integritet. Skolan skall förmedla alla människors 

likvärdighet, jämställdhet och solidaritet för de svaga och utsatta. Trakasserier och annan kränkande 

behandling skall aktivt motverkas. Vid attityder som främlingsfientlighet och intolerans skall skolan 

bemöta detta med kunskap, ge utrymme för öppna diskussioner och införliva aktiva insatser. Vidare 

står det i läroplanen Lgr 11 att skolan ska präglas av omsorg om individen, omtanke och 

generositet.( s9). Skolan ska verka för förståelse för andra människor och förmågan till inlevelse. 

Skolan ska sträva efter att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att 

lära (Lgr11, s10). Varje elev ska mötas med respekt för sin person och skolan ska sträva efter att 

fungera som en social gemenskap som präglas av trygghet och ger lust och vilja att lära sig. Vidare 

står det att även nyfikenhet, självförtroende och kreativitet skall stimuleras, samt att självständighet 

och förmåga till samarbete med andra skall utvecklas. 

2.4.3 Arbete med studie- och yrkesvägledning. Allmänna råd och kommentarer 
Studie- och yrkesvägledning ges i snäv och vid bemärkelse. Snäv bemärkelse ges i form av 

vägledningssamtal enskilt eller i grupp där elever ges tillfälle att reflektera över sina val utifrån 

relationen till sig själv. Samtalen måste anpassas efter individens behov till att ge bästa stöd i 

valprocessen och förmågan till självständighet i beslutsprocessen.  

Vid bemärkelse innefattar all annan verksamhet som exempelvis utbildningsinformation, 

studiebesök och aktiviteter för att utveckla självkännedom som bidrar till ökade kunskaper och 

färdigheter till ett väl underbyggt studie- och yrkesval.  

Studie- och yrkesvägledare har i sin profession kunskaper i olika vägledningsteorier och 

samtalsmetoder där man kan möta elevens behov. De flesta vägledningsmodeller bygger på 

strukturen där elevens perspektiv och problemsituation klargörs. Därefter stöttas eleven till att vidga 

sina perspektiv och möjligheter som följs av konkreta och uppnåeliga målsättningar och slutligen 

görs en handlingsplan som implementeras. Vid behov görs en uppföljning med eventuell revidering 

av handlingsplanen. Som en tydlig linje genom de allmänna råden lyfts vikten av samarbete mellan 

lärare och studie- och yrkesvägledare fram där rektor har ansvar för att detta tillämpas. I skolans 

ansvar för elevers möjligheter till självreflektion i förhållande till studie- och yrkesvalet har lärare i 

samarbete med studie- och yrkesvägledare möjlighet att bidra till en bättre självkännedom.  

 

Självkännedom handlar om att utveckla kunskaper om sig själv och att få insikter om sina starka 

sidor och sidor som kan utvecklas. Egenskaper, intressen, värderingar, attityder, kompetenser 



14 

och förmågor påverkar de val eleven gör och är pusselbitar i processen att förstå sig själv i för-

hållande till en tänkt framtid (Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesvägledning 

2013 s.27). 

 

Genom grundskolan och även vidare inom gymnasiet har man möjlighet till en mer långsiktig 

planering där man kopplar ihop studie- och yrkesvägledning i undervisning och personlig 

vägledning på ett individanpassat, systematiskt och långsiktigt sätt vilket medför ett 

helhetsperspektiv för elevens personliga valprocess. I den valprocessen är skolans mål att varje elev 

ska kunna granska och avgöra vilka vägar som finns och ha förmåga att ta egna beslut som angår 

den egna framtiden. I uppdraget ligger att elevens förmåga till analys och konsekvenstänkande inför 

sitt studie- och yrkesval ska öka. 

 

Elevers val påverkas av många faktorer, strukturella såväl som individuella. 

Det innebär att personalen måste skaffa sig aktuell kunskap om vilka faktorer som påverkar 

elevers val, vilka föreställningar elever har kring framtida studier och yrken samt hur 

faktorerna samverkar (Allmänna råd och kommentarer om studie- och yrkesvägledning 2013 s. 

24) 
 

3. Teoretiska utgångspunkter 
Redogörelse av de teorier som ligger till grund för mitt analysarbete.  

3.1 Life-span, Life Space  
Handlar om individens psykosociala mognad och kulturella anpassning till utbildning och yrke, det 

vill säga karriärutveckling. 

 

Donald Super teori Life-Span, Life-Space som refereras i Savickas (1995) tecknar upp fem 

levnadsfaser: växande, utforskande, etablering, vidmakthållande och avveckling. Får man positiva 

erfarenheter inom en fas så påverkar det den nästkommande fasen. Upplever man svårigheter och 

hinder på vägen genom en fas så påverkar det på ett negativt sätt i nästa fas. De faser som är mest 

grundläggande inför framtida vuxenliv och arbetsliv är uppväxt- och utforskandefasen. I studien 

beskrivs de fyra första faserna.   
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Fas 1 
Växande: 4-13 år. 
Här grundas individens uppfattning om sig själv och andra i sin omgivning. God relation med sin 

familj och övriga i sin omgivning underlättar upptäckten inför vem man är, vad man kan och vill 

göra. Det banar väg för en optimistisk självbild och ger positiva framtidsvisioner som i sin tur tillför 

drivkraft till att förverkliga sina drömmar och bli ”arkitekt” i sitt eget liv. Om tryggheten inte 

grundats leder det till en negativ självbild, otrygghet inför andra och en obeslutsamhet inför de val 

man står inför. Det kan bidra till att man låter ödet eller andra bestämma livsinriktningen.  

 
Fas 2 
Utforskande: 14- 24 år. 
Självbilden speglas med den omgivande miljön där olika alternativ vägs gentemot varandra tills 

man slutligen finner sin rätta plats i tillvaron. Positiva erfarenheter under barndomen vad gäller 

attityder, uppfattningar och förmågor gör att man blir självständig och får förmågan att utforska och 

finna lösningar på problem som man sedan integrerar med sin egen uppfattning. Uppstår störningar 

under barndomen vad gäller trygghet, självständighet och självförtroende så kan problem uppstå i 

form av orealistiska hinder och obeslutsamhet som gör att man kan låta ödet eller signifikanta andra 

bestämma livsinriktningen. Det kan även försena karriärmognaden. Man flyr undan utmaningen att 

lösa problem, se möjligheter och beslutsfattande och kan hamna i en rad olika icke anpassade 

anställningar eller i en återvändsgränd som kan vara svår att ta sig ur. Man drivs mer av känslor och 

saknar en tydlig personlig profil och identitet.  

 
Fas 3 
Förankring och etablering 25-44 år.  
Under dessa år formas enheten mellan självbild, arbetsliv och livet i övrigt. Samhället förväntar sig 

att man stabiliserar sin ställning på arbetsmarknaden genom förmågan att uttrycka vem man är som 

person. Det sker genom att visa sig duglig inom sitt yrkesområde. För det andra fastställer man sin 

position genom god arbetsmoral och god social kompetens. Det leder till etablering på 

arbetsmarknaden där en utveckling av yrkesskickligheten sker. Det kan innebära att man antingen 

går vidare till andra yrkesområden eller bekräftar sin position inom sitt eget yrkesgebit.  

 
Fas 4 
Bevarande och förvaltande 45-65 år. 
Tankar inför framtiden börjar ta plats och en vanlig fråga här kan vara: Vill jag göra detta resten av 

mitt liv? Det kan innebära att man bryter upp, omvärderar sina behov och önskningar. Man kanske 
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omskolar sig och går vidare med en etablering inom en ny yrkesidentitet. Vill man inte det satsar 

man på att vidmakthålla sin position. Det görs bland annat genom att behålla en stark 

konkurrenskraft gentemot nykomlingar genom att fortsätta göra ett bra jobb, utveckla sina 

yrkeskunskaper och vara anpassningsbar. På det sättet behåller man sin position och får ett 

tillfredställande, lyckosamt och givande arbetsliv särskilt om det integreras harmoniskt med övriga 

livsområden  

3.2 Social Cognitive Career Theory  
Teorin pekar på tre byggstenar som formar karriärprocessen; självförtroende, förväntade resultat 

och personlig målsättning (Lent, Brown & Hackett, 1994). Självförtroendet byggs genom erfarenhet 

antingen positiva som stärker eller negativa som förminskar. Det kan vara erfarenheter av social 

påverkan, prestationer, läroprocesser och psykologiskt hälsotillstånd. Förväntade resultat handlar 

om vilka konsekvenserna blir utifrån ett visst beteende eller prestation. Kommer jag att klara detta? 

Hur kommer andra att reagera? Personlig målsättning handlar om förmågan att sätta upp mål och 

förverkliga dem. Det krävs att man själv kan ta ansvar och tror sig kunna genomföra det som 

behövs för att nå sina mål. För detta behövs ett gott självförtroende och en förväntan att kunna 

lyckas.     

 

4. Metod 
Kapitlet börjar med att ge en beskrivning hur forskningsarbetet gick till vad gäller sökning av 

empiri. Vidare en redogörelse för urvalsprocess, kvalitativa intervjuer och genomförandet av 

examensarbetet som avslutas med etiska regler, trovärdighet och metodanalys. 

4.1 Empiriskt material 
För att få en bredare kunskap om ämnet har jag läst relevant litteratur som tar upp ämnet mobbning. 

Har utgått från sökord som ”mobbning” och ”långsiktiga konsekvenser från mobbning” på internet 

och funnit uppsatser, avhandlingar, rapporter och artiklar som berörde mitt forskningsämne. Har 

även tagit del av styrdokument med lagar och regler som skolan har att förhålla sig till vad gäller 

mobbning.  

4.2 Urval 
Vad gäller urval av informanter som blivit utsatta för mobbning hör det till ämnets natur att jag har 

sökt efter nyckelpersoner och inte gjort ett slumpmässigt urval. Denscombe (2009) skriver 

angående det övergripande syftet att gå på djupet i en speciell situation för att utforska det specifika 

(s.251) vilket också är förfaringssättet in denna studie.  
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För att informanternas bakgrund skulle vara oberoende av varandra har det geografiska sökområdet 

inte begränsats till en livsmiljö utan sträcker sig från norra till södra Sverige.  

Sammanlagt 8 personer har intervjuats. Fem kvinnor och tre män.  

4.3 Kvalitativa intervjuer 
Eftersom intresset i första hand inte är att nå en generalisering utan mer gå på djupet och undersöka 

människors upplevelser och de eventuella konsekvenser från mobbning de blivit utsatt för har jag 

valt att undersöka i kvalitativ forskningsmetod. Samtalen skedde i en kombination av 

semistrukturerad och ostrukturerad intervju i syftet att öppna upp för informanten att fritt uttrycka 

sina åsikter och följa upp med frågor efter de svar som informanten ger, samtidigt som den givna 

intervjumallen hela tiden var utgångspunkten. (Denscombe 2009). Kvaliten på intervjumaterialet 

som produceras fram hänger inte bara på mekaniska regler utan även på intervjuarens 

hantverksskicklighet. För att kunna lyssna uppmärksamt och ställa adekvata följdfrågor som för 

samtalet vidare krävs kunskap om ämnet. (Kvale 2012) 

4.4 Genomförande 
Informanterna har hittats via webbsidor om mobbning på sociala medier där jag lagt in en annons. 

Har via internet sökt fram andra organisationer som arbetar mot mobbning och därigenom fått 

kontakt med informanter den vägen. En av informanterna kontaktade mig efter ha läst den annons 

jag satt upp på campusområdets anslagstavla. Till sist har bekanta kontaktats som hänvisat mig 

vidare.  Intervjuguiden skickades till informanten som förberedelse inför intervjun. En intervju 

gjordes via Skype, en intervju via samtal i mobil och en intervju via chatt på Facebook. De övriga 

intervjuades på plats, varav två genomfördes i hemmiljö, tre på informanternas arbetsplatser och två 

personer intervjuades på café. Den inspelningsutrustning som användes var mobiltelefon. Var och 

en fick godkänna att bli inspelade innan intervjun. 

4.5 Etiska regler 
För att säkerställa grundläggande skydd för de tillfrågade har jag följt fyra krav som har tagits fram.  

 

x Informationskravet  

x Samtyckeskravet 

x Konfidentiella kravet  

x Nyttjandekravet 

 

Informationskravet innebär att informera om studiens syfte och villkor för deltagarna. 

Samtyckeskravet menas med att deltagarna skall ge sitt medgivande till frivillighet att delta i 
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undersökningen och även ges möjlighet att när som helst avbryta sin medverkan. Konfidentiella 

kravet handlar om att tystnadsplikt råder för samtliga intervjuer, en försäkran om anonymitet och att 

deras uppgifter förvaras i säkerhet från obehöriga. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter 

deltagarna lämnat enbart får användas för forskning och inte vara tillgängligt för kommersiellt bruk. 

(Vetenskapsrådet 2002) 

 

Dessa krav är uppfyllda genom att informanterna har fått tydlig information om ämnet och syftet 

med studien. Deltagarna har också avidentifierats genom fiktiva namn så att de ej kan kopplas till 

forskningsresultatet och de har innan intervjun fått försäkran att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan. Det inspelade materialet raderades efter transkribering och det har de inblandade fått 

tydlig information om innan intervjun. Denscombe (2009) beskriver angående forskarens identitet, 

att den har betydelse om det berörda ämnet är av känslig eller personlig natur. Mina kunskaper om 

mobbning ser jag som en stor fördel i min egenskap som intervjuare i bemärkelsen att kunna visa 

empati gentemot deltagarna. Kvale (2014) lyfter att kvalitativ forskning kan präglas av en intimitet 

och en öppenhet som medför att informanter öppnar upp för mycket vilket kan leda till att de ångrar 

delar av det beskrivna. Informanterna i studien har delat djupa och smärtsamma upplevelser. Med 

hänsyn till detta har därför transkriberingen skickats för granskning och möjlighet till ändring av 

materialet för att ge informanterna trygghet. Detta i kombination med stor empati och min förståelse 

för mobbning har öppnat upp för förtroende och till ett djupt och ärligt kunskapsmaterial.     

Efter intervjuerna försäkrades deltagarna att de uppgifter de delat inte kommer att användas i annat 

hänseende än till forskning.  

4.6 Trovärdighet 
 
Studiens resultat kan betraktas som trovärdig på grund av att mätningen har skett utifrån 

informanternas personliga upplevelser av tidigare mobbning, både under skoltiden och senare i 

vuxen ålder. Även om intervjuerna har skett i olika fysiska miljöer har alla fått samma 

frågeställningar. Trost (2010) menar att i kvalitativ forskning behöver forskaren sträva efter att 

undvika att påverka informanterna efter ens egna åsikter. Har bemödat mig att vara neutral i mitt 

förhållningssätt och kommit med öppna följdfrågor. Tillsammans med min empatiska förmåga har 

det ingivit trygghet för informanterna till att våga vara sanningsenliga och öppna med sina 

redogörelser. Som tidigare nämnt har flertalet av intervjuerna skett vid direkta möten, en intervju 

har skett via skype och en via textbaserad kommunikation. De två senare och särskilt intervjun via 

facebook innebar en del begränsningar genom avsaknad av kroppsspråk och risk för feltolkningar. 

Men tack vare att de fått det transkriberade materialet för granskning och senare följdfrågor kan det 

bedömas vara av likvärdig kvalitet som intervjuerna i direkt fysisk miljö.  
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4.7 Metodanalys 
Det valda forskningsämnet är av mycket personlig och känslig natur och därför kan man tänka att 

en surveyundersökning i form av exempelvis enkät skulle vara lämplig här. Det skulle innebära att 

informanten kan känna sig trygg i att inte bli exponerad i sin problematik (Denscombe 2009).  Mitt 

intresse var dock att gå på djupet i människors upplevelser av mobbning och valde därför kvalitativ 

forskningsmetod där 8 vuxna individer som blivit mobbade i skolan intervjuades. Jag tycker att val 

av metod mötte det syfte undersökningen byggde på att på djupet kartlägga de personliga 

konsekvenserna efter utsatthet av mobbning i skolan. Metoden med färdiga frågeställningar som var 

öppna och gav utrymme till följdfrågor var till hjälp att nå djupet i deras upplevelser.   
Bell (2005) citerar Gray (1998, s. 32) som trycker på att om forskaren och informanten har en 

personlig relation kan det innebära att man känner sig ha givit för mycket av sig själv och sina 

känslor vilket kan medföra att man inte vill få sitt vittnesbörd publicerat. I mitt fall har jag intervjuat 

några jag känner och i ett fall har informanten kommit i kontakt med djupa starka känslor av sorg 

under sin berättelse. Men det har inte medfört en vägran att delta, i och med försäkran om 

anonymitet. Även om starka känslor har kommit i omlopp kände informanten ändå meningsfullhet i 

berättelsen av sin historia. 

Det har inte varit lätt att finna adekvat forskning och teoretiskt underlag inom mitt valda ämne. Men 

valda teorier, styrdokument och forskning har ändå varit användbara i min analys, även om jag 

önskat mer teorier som belyst studie- och yrkesvägledarrollen i praktiskt hänseende. Min studie 

kartlägger mer den teoretiska aspekten på konsekvenser av mobbning snarare än vad man som 

studie- och yrkesvägledare i sin profession kan göra för att hjälpa och stötta de som är utsatta.  

Till grund för det är att det saknas en självklar koppling mellan Studie- och yrkesvägledrens roll och 

skolans arbete mot mobbning. Men teoretiskt vill jag hävda att resultatet från undersökningen visar 

på att det finns anledning till ökad kunskap kring mobbningen konsekvenser för studie- och 

yrkesvägledningen i skolan.  

 

5. Resultatredovisning 
Först kommer en kort beskrivning av informanterna. Sedan följer en redogörelse av studiens resultat 

efter forskningsfrågornas struktur. Har valt att återge data som belyser de centrala delarna. Citat 

som används för att understryka resultatet är delvis omskrivna till skrivspråk, men med bibehållet 

budskap i ett led att förhindra simplifiering, (Stukát 2011).   

5.1 Presentation av informanter 
Berit 51 år. Slutade skolan efter 9:an. Läste in gymnasiet på folkhögskola som 19-åring där hon 
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upptäckte att hon kunde tänka och var inte så ointelligent som hon trodde under grundskolan. 

Arbetade inom vården vid 22- årsålder. Utbildade sig till teckenspråkslärare och arbetade med det 

till 2004 då hon gick vidare med andra arbetsuppgifter. Kände sig fri från mobbningens 

konsekvenser vid 40-årsåldern.  

 

Sara 35 år. Läste Media på gymnasiet. Blev arbetslös och gick olika arbetsmarknadsprogram. Läste 

upp betygen på Komvux och sökte in på IT utbildning vid 22- årsålder. Detta blev ett felval och 

hoppade av. Läste på universitet som 30åring. Känner sig inte etablerad på arbetsmarknaden men 

arbetar nu som ekonomiassistent. Idag visar sig konsekvenser från mobbning genom att hon har 

svårt att lita på människor. Har lätt att ramla tillbaka i det själsliga tillståndet hon var i som barn, vid 

exempelvis anställningsintervjuer där hon i konkurrensen med andra måste tro på sig själv och visa 

på hur kompetent hon är.   

 

Lena 45 år. Valde 3-årig Ekonomisk linje på gymnasiet, ville bli egen företagare men hoppade av. 

Började om på Social service 1 år senare vilket blev ett felval. Utbildade sig sedermera till 

socialpedagog. Etablerades på arbetsmarknaden vid 22-årsålder. Arbetar som politiker. Känner 

fortfarande av konsekvenser från mobbningen i form av sårbarhet inför andras uttalanden och 

skuldbelägger sig själv.  

 

Emma 31 år. Läste ekonomiskt program på gymnasiet. Utbildade sig senare till ämneslärare på 

gymnasienivå och arbetar med det idag. Etablerade sig på arbetsmarknaden vid 30-årsåldern. De 

långsiktiga konsekvenserna idag yttrar sig i oro över andras uppfattning om henne som person och 

hennes yrkesutövande vilket driver henne till tuff självrannsakan och att alltid tvingas vara på topp.   

 
Anna 26 år. Valde ofrivilligt omvårdnadsprogrammet efter studie- och yrkesvägledare och lärares 

inrådan. Studerar till sjuksköterska efter eget val. Idag jämför hon sig ofta med andra och drar 

slutstasen att de är mycket bättre än hon själv. Har svårt att lita på människor när de säger positiva 

saker om henne. 

 

Martin 51 år. Läste 4-årig teknisk gymnasieutbildning. Kom in på Chalmers men hoppade av. Fick 

sitt första jobb som programmerare på ASEA som 21-åring. Arbetat på bl.a på konsultfirma och 

sista anställningen innan sjukpensioneringen var på Ringhals. Har idag svårt att nå andra människor 

socialt. Känner utanförskap i samhället som började redan vid unga år. Känner sig som en 

betraktare snarare än deltagare i samhället. 
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Anders 45 år.  Läste ofrivilligt Kontor- och Distribution efter föräldrars inrådan. Fick sitt första 

jobb inom vården som 22-åring. Blev sedan sjukskriven i 12 år. Har en lönebidragsanställning på 

folkhögskola sedan 2003. Om någon kritiserar honom, på för honom känsliga områden, så behöver 

han stöd från omgivningen för att inte rasa ihop mentalt. 

    

Johan 32 år. Ville läsa på Estetiskt program men valde Samhällsprogrammet efter brist på 

uppmuntran och vägledning från skolan. Har arbetat inom olika yrken sedan 16-17 årsåldern. Han 

har varit sjukskriven i omgångar på grund av depression och gick in i ”väggen” 2002. Läste till 

Bachelor of Contemporary Arts vid 25-årsåldern. Johan kämpar med en delvis skev självbild och 

själsliga svackor där han trycks ner i sin syn på sitt personliga värde och sin förmåga och möjlighet 

att komma någonstans i livet, vilket sedan växlar över till perioder där han klarar det mesta och 

känner framtidstro.  

 

5.2 Upplevelser av mobbningens påverkan på självbild, självständighet och 

målsättningar i studie- yrkesvalsprocessen. 
Resultatredovisningen börjar med att i denna del redogöra för informanternas beskrivning av 

mobbningens konsekvenser på synen på dem själva och förmågan till självständiga beslut i studie- 

och yrkesvalen och deras målsättningar för sitt liv.  

5.2.1 Självbild 
 
Upplevelser av låg självkänsla fanns hos samtliga informanter och fem av åtta kände sig värdelös 

som människa. Några menar att mobbningen bidrog att hjärnan blev ockuperad av den dagliga 

omsorgen att orka med en dag i taget och att man inte kunde ta in kunskap vilket i sin tur bidrog till 

att man fick självbilden av att vara dum i huvudet och sakna tron på sig själv och sin förmåga till 

självständiga val. Flera vittnar om självhat och självmordstankar fanns hos majoriteten av 

informanterna på grund av att mobbningen slog djupt mot personens självkänsla och därmed också 

mot existensberättigandet. 

 

Fick bilden av att jag var den där värdelösa, äckliga tjejen som aldrig kommer att få något liv i 

framtiden. Kunde inte se mig utbilda mig till någonting. Såg mig själv som utvecklingsstörd… 

Jag bara hatade mig själv.  

Anna 

 

Självförtroende hade flera av informanterna. Några kände tillförsikt i sin förmåga att lära sig saker 
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och ting och de var duktiga i skolarbetet. Emma, Lena och Martin hade lätt för sig i skolan. Men 

deras erfarenhet blev att det inte alltid var populärt att vara duktig och bära på kunskap, särskilt om 

man ville visa upp det. En konsekvens av mobbningen var socialt utanförskap. Alla kände sig mer 

eller mindre utfrysta från gemenskapen på skolan. 

5.2.2 Självständighet och målsättningar i studie- och yrkesvalsprocessen 
Samtliga understryker att mobbningen påverkade studie- och yrkesvalsprocessen negativt. Brist på 

självständighet fanns hos de flesta och i vissa fall fick andra, som föräldrar och andra inflytelserika 

personer en påverkan över deras valprocess. 

Johan som var duktig i skolan bar på tankar om att utveckla sin konstnärliga förmåga på högstadiet 

men på grund av att det förlöjligades av studie- och yrkesvägledaren valde han att läsa 

samhällsprogrammet. Han upplever att mobbningen orsakade att han inte kunde följa sin inre 

övertygelse och göra egna självständiga val. 

Anna uttrycker att hon saknade en tydlig uppfattning om vem hon var. Tiden inför studie- och 

studievalet innebar stor ängslan. Hon gjorde ett val som sedan ändrades på studie- och 

yrkesvägledarens inrådan.  

Sara ville inte in på gymnasiet inför rädslan att mobbningen skulle fortsätta. Men sökte när hon fick 

vetskap om att ingen i klassen skulle gå på det gymnasieprogram hon ämnade söka.  

Två informanter vittnar om föräldrars inflytande. Emma menar att även om mobbningen upphörde i 

högstadiet och hennes självbild hade stärkts så var hon präglad av den tidigare mobbningen och 

saknade därför under studie- och yrkesvalsprocessen en viss del av självständighet. Hon saknade 

även ett tydligt stöd från studie- och yrkesvägledaren till att göra självständiga val. Det bidrog till 

att föräldrarna fick ett stort inflytande över hennes valprocess som hon förvisso ändå kände sig 

trygg i. Anders bar på drömmar för sin framtid och även för honom fick föräldrarna en stark 

inverkan på hans beslut. Han menar också att otryggheten kom från mobbningen i skolan och att 

han från föräldrarna aldrig fick veta vad han var bra på utan bara det han inte kunde och skulle 

undvika. 

Lena gjorde två felval innan hon kom rätt. Hon menar att mobbningen i skolan och saknad av 

förståelse för henne som person i familjen orsakade hennes otrygghet och osjälvständighet. För 

både Berit och Lena innebar det en försening i studieprocessen. Lenas erfarenhet av studie- och 

yrkesvägledning var enbart information angående de gymnasielinjer hon hade behörighet i utifrån 

hennes betyg. Hon saknade öppna frågeställningar där hon mer kunde blivit sedd för hennes 

personlighet som kunde lett till ett val som hindrat förseningen. 

 

Två av informanterna bar på höga målsättningar för sin framtid och lät inte mobbningen hindra dem 
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att ta för sig även om en låg självkänsla hela tiden funnits där som ett känslomässigt ok. Emma 

dagdrömde tidigt om att läsa på universitet och få sin intellektuella och sociala revansch. Det blev 

hela hennes värld och som fungerade som en morot i den skolmässiga situationen och hon har 

lyckats med detta genom att föräldrarna och en lärare från mellanstadiet såg, stöttade och 

uppmuntrade henne.  

Lenas målsättningar var höga. Hon ville bli Sveriges första kvinnliga stadsminister och planerade 

att starta företag inom bärplockningsbranschen. Men hennes målsättningar för sin framtid blev ett 

skäl till att hon mobbades. Hon lyfter några personer under hennes uppväxt som såg och bekräftade 

henne vilket gav styrka och drivkraft till att tro på sig själv och komma vidare i livet. 

Tre av informanterna bar på målsättningar under skoltiden men mobbningen de blev utsatt för och 

andra faktorer så som föräldrar och studie- och yrkesvägledare fungerade som bromsklossar och 

styrmedel i deras val. För Anders har mobbningen i kombination med starkt föräldrabeskydd 

stoppat hans egna målsättningar. Han menar att hans drömmar om ett bra yrke och utvecklande 

arbete släcktes tidigt på grund av dessa faktorer. För Martin har livet blivit en vandring utan att 

finna målet för färden. Han säger att mobbningen orsakade en tidig känsla av samhällelig alienation.  

 

I mina sämsta stunder inser jag att jag inte gjort någonting. Har i princip misslyckats med allt i 

mitt liv. Det är så det känns.  

Martin 

 

Hos några av de tillfrågade saknades det yrkesmässiga målsättningar i studie- och 

yrkesvalsprocessen. Omständigheter och andra människor man mötte fick bestämma 

yrkesinriktningen. Berit tog aldrig egna beslut, halkade in på ett ”bananskal” inom olika 

yrkesområden. Människor hon mötte på vägen inspirerade och bestämde hennes yrkesinriktning. 

Hennes målsättningar fick liv och formades långt senare. Likaså med Johan. Han valde 

Samhällsprogrammet som enda anledning för att det innebar minst ansträngning. Jobbade samtidigt 

oerhört mycket men valde aldrig jobben själv utan tog bara de arbeten som tilldelades honom. Först 

vid 24-25 åldern fick han styrka att lyssna inåt och bejaka sina drömmar.  

 

5.3 Mobbningens konsekvenser för individens etablering på arbetsmarknaden utifrån 

självbild och social kompetens 
Här kommer en beskrivning av informanternas upplevelser i vandringen ut på arbetsmarknaden i 

och upplevelsen av deras sociala situation på arbetsplatsen i ljuset av deras självbild och sociala 

kompetens. 
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5.3.1 Självbild 
Samtliga informanter kämpar eller har kämpat med sin självbild under sin vandring ut i arbetslivet. 

Självförtroende har sviktat hos flera trots att de är högpresterande och kompetenta. Att duga som 

människa och på arbetsplatsen har inte varit självklart. Några uttycker att om de tycker sig brista i 

prestation sviktar man i sitt värde som människa och tryggheten på arbetet. För Sara kan det yttra 

sig vid vissa situationer som känns svåra exempelvis vid anställningsintervjuer eller om hon inte får 

möjlighet att prestera genom otillräckliga arbetsuppgifter. Emma säger sig varje dag bära på en 

känsla av ångest och ont i magen inför vad andra ska tycka om henne som person och hennes 

prestation på arbetet. Hon upplever att hon måste prestera bättre än alla andra för att ha rätt till sin 

plats samtidigt lyfter hon mobbningen som en positiv drivande orsak till att hon valde 

universitetsstudier. Anna har under sina praktikperioder jämfört sig med andra och har haft svårt att 

se att hon gör ett bra jobb. Hon får det kämpigt om inte omgivningen bekräftar hennes förmåga. 

Martin som under skoltiden bar känslan av att vara duktig och bättre än alla andra säger att han har 

vidare i arbetslivet upplevt sig vara bäst på vissa bitar men dock inte känt samma självförtroende på 

sin egen förmåga som under skoltiden. Anders som senare fick en anpassad anställning har sakta 

med säkert byggt upp sin självbild genom ett stödteam av psykolog, sjukhuspräst, personligt ombud 

och vänner. Johan har haft svårigheter att se sin konkurrenskraft på grund av brist på egenvärde men 

etablerade sig tidigt på arbetsmarknaden ändå. Från början lät han andra och slumpen avgöra vilka 

arbeten han skulle få men menar att år av terapi har gett honom verktyg som bidragit till en större 

självständighet. Johan menar att mobbningen orsakat omvägar och förseningar till att finna ett 

tillfredställande yrkesliv.  

 

Hade jag fått vara fri och verka som den jag är de sista 20 åren istället för att snurra runt i 

cirklar av nedstämdhet, som även inneburit stora kostnader för samhället, hade jag kunnat 

åstadkomma väldigt mycket.  

Johan 

5.3.2 Social kompetens 
De flesta talar om svårigheter i det sociala livet både privat och på arbetet förutom några som inte 

alls känt svårigheter. Inslag av misstänksamhet över vad andra tycker och tänker leder till 

överkänslighet inför andras beteenden, vittnar både Emma och Sara om. Emma säger att hon känner 

stor misstänksamhet inför vad andra ska tycka och tänka om henne när hon kommer in i nya 

arbetssammanhang. Alla hennes försvarsmekanismer får fullt utslag och uttrycker att det kan räcka 

med en blick från en kollega som är disträ eller trött som bidrar till att hon känner sig helt förstörd 

den dagen, drar sig undan socialt och kryper känslomässigt tillbaka in i rollen hon hade som liten.  
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Har fått många indikationer på att vara en omtyckt medarbetare. Men likväl är varje arbetsdag 

som ett tomt embar som jag måste fylla upp för att nå en slags acceptans för att andra ska vilja 

prata med mig.  

Emma 

 

Sara upplever att hon utvecklats socialt som vuxen men att svårigheter kvarstår.  Blir avaktande vid 

grupperingar och tar inte för sig. Hon upplever svårigheter med att möta nya människor. Tror alla 

vill henne ont och de måste överbevisa henne om annat innan hon vågar visa dem vem hon är.  

Martin lyfter ett fungerande socialt samspel från början av yrkeskarriären men säger sig senare 

hamna i socialt utanförskap. På grund av hans accepterande av sin situation och några vänner kunde 

han ändå känna glädje att gå till arbetet.  Anna som fortfarande studerar uttrycker en rädsla inför det 

kommande yrkeslivet. 

 

Ibland undrar jag över hur jag ska överleva framtiden! Komma på nya arbetsplatser och träffa 

dem som är ja…elaka? Det handlar om överlevnad. Så känner jag mer eller mindre hela tiden.   

Anna 

 

Anders har stärkts under vägens gång bland annat genom samtalsterapi men kämpar ändå beroende 

på vad som händer. Han säger att de gånger han gjort fel på jobbet eller om någon fällt en 

kommentar inom ett område där han blivit mobbad, tar han väldigt illa vid sig och känslan finns 

kvar länge. 

Lenas sociala kompetens har inte påverkats alls medan Berit säger sig ha haft problem i den 

bemärkelsen att hon varit besvärlig som arbetstagare i det att hon aldrig hållit tyst vad gäller 

orättvisor på arbetsplatsen.  

 

5.4 Konsekvenser som gör sig gällande idag och tankar kring det framtida arbetslivet. 
 

Här redogörs om informanterna fortfarande idag upplever konsekvenser från mobbningen och hur 

de känner sig inför sitt arbetsliv framöver.   

5.4.1 Konsekvenser idag 
 
Alla säger sig både leva kvar i och blivit befriade från den påverkan mobbningen inneburit. Den 

sociala kompetensen gentemot arbetskamrater och trygghet i sin anställning har både stärkts och 

påverkar fortfarande negativt på grund av självbilden.   

Lena säger sig ha starkt självförtroende och god social kompetens i sitt yrkesutövande och kan 
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upplevas som stark. Men det bottnar inte alltid i en god självkänsla. Hon uttrycker sig ha svårt att 

särskilja människors uttalande från henne själv och tar det som sägs personligt, även fast hon vet att 

retoriken ingår i spelet som politiker. 

Sara uttrycker sig vara starkare socialt som vuxen än under skoltiden samtidigt säger hon att varje 

gång hon hamnar i konflikt har hon lätt att lägga skulden på sig själv och reder inte ut konflikten. 

Hon drar sig istället undan och försöker skaffa nya nätverk. Hon menar att mönster från barndomen 

präglar henne fortfarande i den bemärkelsen att hennes egen familj känns trygg och stabil men 

omgivningen är otrygg och det påverkar både hennes privata umgängessfär och sociala 

arbetssituation. Emma känner självförtroende i sina yrkesmässiga prestationer samtidigt som hon 

bär på en rädsla att människor ska se henne som den mobbade person hon var. Hon upplever en stor 

känslighet för det människor säger till henne, tolkar lätt blickar hon får negativt och det driver 

henne att prestera på topp för att förtjäna sin plats på arbetet.  

Johan menar att han först nu under de sista två åren har en helare självbild och ett eget värde som 

människa att konkurera med på arbetsmarknaden även om han fortfarande kan ha svackor där han 

trycker ner sig själv och får tankar om att vara värdelös. Martin upplever en känsla av utanförskap 

och alienation gentemot samhället. Han menar att mobbningen orsakat den situation han står i idag 

med svårigheter att nå andra människor socialt.  

 

En person som inte varit mobbad har lättare att etablera kontakter med sina medmänniskor. Jag 

ser mig som en betraktare… det sociala spelet finns inte i ryggen.  

Martin 

5.4.2 Tankar kring framtida arbetssituation 
Hälften av informanterna känner tillförsikt inför framtiden. Anders och Berit har tydliga visioner 

och en stabil arbetssituation. De har sin tydliga plats i arbetslivet och vet vad de vill göra och 

mobbningen från barndomen hindrar inte. Martin ser sitt arbetsliv som avslutat i förtid på grund av 

sjukdom.  Men vid tanken om ett framtida arbetsliv har ambitionerna förändrats och omvärderats. 

Han ser en förmåga och önskan att förmedla sin tekniska kunskap genom pedagogiska medel. Ett 

yrke han hade valt om inte mobbningen hindrat honom att fungera i mötet med unga människor 

inom skolvärlden.  

 

I efterhand har jag funderat över om jag skrämdes bort från mer människoinriktade yrken pga 

de dåliga erfarenheterna. Detta eftersom min karriär på tekniksidan inte blev så spikrak och 

självklar som jag trodde. Jag har många gånger ifrågasatt mina val.  

  Martin 
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Emma, Sara och Anna bär på en oro inför framtiden. Emma känner stor tillförsikt i sin yrkesroll 

men kämpar med självbilden när det sker omorganiseringar och rykten om varsel där hon förutsätter 

att hon är den som kommer förlora sin plats. Denna rädsla tror hon att hon alltid kommer att få bära 

på eftersom mobbningen har präglat henne så djupt. Sara känner sig ambivalent inför sitt yrkesval 

och kämpar med sin förmåga att finna ett bra och stabilt yrkesliv i framtiden.  Anna som fortfarande 

studerar lyfter oron inför framtiden och menar att mobbningens prägling av att inte kunna ta in 

kunskap gör henne känslig för andras bedömning och upplever sig lätt tappa tron på att kunna nå 

sitt mål.  

Johan anser att han har åstadkommit så mycket i sitt liv genom att på egen hand flyttat till annat 

land, läst universitetsstudier på engelska och fått vänner för livet. Han anser att genom planering 

och genomtänkta beslut där både hjärna och hjärta är med så är ingeting omöjligt.  

	

6. Analys 

I detta avsnitt analyseras resultatet gentemot valda teorier.  

6.1 Upplevelser av mobbnings påverkan på individens självbild samt självständighet 

och målsättningar i studie- och yrkesvalsprocessen. 

6.1.1 Självbild 
Gemensamt för alla informanter är att de har problem med självkänslan. Att känna sig värdelös och 

inte riktigt duga som människa var en tydlig bild hos informanterna som bidrog till en inre 

otrygghet. Mobbningens konsekvenser för de tillfrågade belyser en saknad av det som beskrivs i 

Life-Span, Life-Space att en uppväxtfas med goda relationer med omgivningen banar väg för en 

inre trygghet om sig själv och sin förmåga. Undersökningen dementerar samtidigt teorin genom att 

självförtroendet inte alltid följde samma mönster som självkänslan bland de tillfrågade. Flertalet i 

min undersökning visade att tron på deras förmåga inom olika områden var stor och att de var 

duktig i skolan och kände tillförsikt i sin kompetens som gav dem trygghet och stadighet. Det 

tydliga sociala utanförskap i förhållandet gentemot skolkamrater och för en del även lärare och den 

negativa självkänslan de bar på stämmer överens med Lindberg (2007) som pekar på flera 

undersökningar som visat att de som är utsatta för mobbning får svårigheter med relationer till 

andra människor och skamkänslor av underlägsenhet och bortstötning som uppstår bryter ner 

individens uppfattning som sig själv. 
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6.1.2 Självständighet och målsättningar i studie- och yrkesvalsprocessen. 
Utforskarfasen mellan 14-24 år är en period i livet där man med den självbild som skapats under 

uppväxtfasen skall speglas med sin omgivning. Man behöver ha en förmåga till att mäta olika 

alternativ mot sin självbild för att man ska kunna ta självständiga beslut, enligt Life-Span, Life-

Space. Informanternas målsättningar förstärktes negativt genom avsaknad av positiv bekräftelse. 

Det bidrog till osjälvständighet, otrygghet och till svårigheter att veta vem man var och vad man 

klarade av. Konsekvenserna följde med från växande fas in i utforskarfasen där studie- och 

yrkesvalsprocessen skulle ta fart. (Lent, Brown & Hackett, 1994) hävdar i Social Cognitve Career 

Theory att positiv eller negativ förstärkning påverkar en persons självförtroende vilket är ett 

grundfundament till att kunna ta ansvar, ha målsättningar och förvekliga dem. För en del av 

informanterna var mobbningen anledningen till att målsättningarna med tiden styrdes, bromsades 

eller dog ut. Life-Space, Life-Span pekar på om störningar uppstått under uppväxten kan det leda 

till att problem uppstår i bemärkelsen orealistiska hinder, obeslutsamhet och till att man låter andra 

personer eller slumpen avgöra livsinriktningen, vilket resultatet i denna studie visar.  

 

6.2 Mobbningens konsekvenser för individens etablering på arbetsmarknaden utifrån 

självbild och social kompetens. 

Analysen börjar i detta stycke med beskrivning av självbildens påverkan på deras sociala förmåga 

etablering inom arbetslivet. 

6.2.1 Självbild 
Kamp med självbilden lyfter flera av informanterna som en bidragande faktor till svårigheter för 

etableringen på arbetsmarknaden. Störningar i självbilden under växt- och utforskarfasen låg till 

grund för upplevelsen av att inte duga prestationsmässigt och känna otrygghet på arbetsplatsen både 

vad gäller sin anställning och socialt inkluderande. Det bekräftas i Life-Space, Life-Span som 

beskriver att störningar i en fas kan spillas över på nästkommande fas. Här lyfts betydelsen av att 

integrera självbilden med arbetslivet som sker genom sin yrkesskicklighet vilket bidrar till stabilitet 

på arbetsmarknaden i den fas han kallar förankring och etablering. Teorin pekar på att etablering 

skall ske under åren 25-44 år vilket har skett för alla utom två informanter.  

6.2.2 Social kompetens 
Erfarenheter inom det sociala samspelet på arbetsplatser har varit påfrestande för flertalet. Oron 

över uppfattningen om sin person och känslighet över andras beteenden påverkade det psykiska 

välmåendet, tryggheten och den sociala kompetensen negativt. Blickar och uttalanden fungerade 

som krafter till osäkerhet och ett vacklande i sitt eget sociala samspel med andra. Det i sin tur gav 
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oro över att inte duga i sina arbetsuppgifter, att inte nå upp till förväntade resultat. Det bekräftar 

Lent, Brown & Hagget (1994) som menar att självförtroendet stärks eller förminskas beroende på 

positiva eller negativa erfarenheter och förväntade resultat kommer från konsekvenserna av 

beteenden och prestationer och tankar som, kommer jag att klara detta? Hur kommer andra att 

reagera? 

 

6.3 Konsekvenser som gör sig gällande i nutid och tankar kring det framtida 

arbetslivet. 
I detta stycke görs en beskrivning av informanternas nutida situation angående kvarvarande 

konsekvenser från mobbning och deras funderingar inför sin framtid.  

6.3.1 Nutid 
Kampen med självkänslan är en kvarstående effekt för alla men i olika mått. Känslighet för andras 

uppfattning om sig själv som person är en gemensam faktor vilket påverkar den sociala 

kompetensen i det dagliga arbetslivet. Det visar en svaghet som informanterna bär i ljuset av i 

påståendet i Life-Space, Life-Span där man i förankring- och etableringsfasen fastställer sin 

ställning på arbetsmarknaden via bland annat social kompetens.  

Partiell befrielse från mobbningens konsekvenser har skett med informanterna. Dels genom positiva 

erfarenheter i möten med andra och förmågan till en god arbetsinsats. Många har bearbetat sitt 

trauma genom terapi som bidragit till en större självständighet i sitt liv. Det bekräftar (Lent et al. 

1994) att positiv förstärkning genom social påverkan och psykologiska hälsotillstånd ökar 

självförtroendet.  

6.3.2  Framtid 
Den positiva förstärkning av informanternas personligheter som de upplevt efter skoltiden har 

påverkat deras karriärprocess positivt. Tydliga visioner och stabiliteten och tryggheten i deras 

arbetssituation visar på att ett upprättande av deras självbild har skett vilket har lagt grunden till 

deras förmåga att ta ansvar och genomföra sina målsättningar. Det tillsammans med den tillförsikt 

inför framtiden som flertalet av informanterna känner bekräftar (Lent et al. 1994) som menar att 

positiva förstärkande erfarenheter ökar självförtroendet och självkänslan och på sättet man blir sedd 

och bekräftad som den man är och det man åstadkommer har en påverkande effekt på 

karriärprocessen.   
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7. Diskussion 
Detta kapitel redogör för en resultatdiskussion som avslutas med förslag till vidare forskning. 

7.1 Upplevelser av mobbningens påverkan på individens självbild och inre trygghet, 
självständighet och målsättningar i studie- och yrkesvalsprocessen. 
 
För flera blev tron på sin egen förmåga en livlina att hålla fast vid, som gav en stabilitet i all 

turbulens, samtidigt som styrkan blev en orsak till mobbningen för en del av informanterna. Två av 

informanterna kopplade sin självkänsla till sin kapacitet att prestera på lika områden. En inbyggd 

paradox låg mellan självkänsla och högt självförtroende. Det ser jag som att mobbning i första hand 

drabbar synen på sitt värde som människa snarare än värdet av sina prestationer. Det kan i sin tur 

utmynna i en stärkt självkänsla byggd på prestationer och inte på den man är. Presterar man på ett 

fullgott sätt hålls självkänslan intakt, men sviktar personens prestationer faller självkänslan lätt och 

upplevelsen av värdlöshet inträffar som kan få en förlamande effekt på förmågan att fungera bra i 

olika sammanhang. Slutsatsen man kan dra är att även om självkänsla och självförtroende är 

begrepp på två skilda sidor av människan så hör de samman och påverkar varandra. 

 

För att komma dit man vill i livet behövs målsättningar. Det fungerar även som drivkraft att 

förverkliga sina drömmar. Utan målsättningar kan livet lätt bli som en båt som planlöst driver 

omkring på ett öppet hav. Har man målsättningar förutsätter det att man kan ro dem iland men livets 

stormar kan ge hinder som försenar eller till och med stoppar möjligheterna. Utifrån teorin Life-

Space, Life-Span kan man tänka sig att om informanten inte haft en gynnsam vandring genom 

utvecklingsfaserna så kan det bidra till att personens studie- och yrkesval försenas eller blir 

snedvriden. Detta på grund av att självbilden som är grunden för trygghet och sund självförståelse 

och självförtroendet som är drivkraften till att sätta upp mål och nå dem kan vara bristfällig. 
 

I min undersökning visar det sig att skolan inte svarat upp till de regler och lagar som är föreskrivna 

till att ge elever en möjlighet till personlig utveckling och förmågan till aktiva livsval som är 

grundläggande inför vidare utbildning. I synnerhet gäller det ansvaret att ge en allsidig och 

fungerande social gemenskap som utgör grunden till ett aktivt samhälleligt deltagande. SFS 

(2010:800). 

 

Inom skolan råder skolplikt. Skolan är en miljö där individen under sin tid skall ges förutsättningar 

till goda relationer och välbefinnande. SOU (2010). 

All personal inom skolan ska vara involverad tillsammans med elever och föräldrar. Man behöver 

inom skolan se till att diskussionen hålls levande om hur värdegrunden, som ger en god och trygg 
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skolmiljö, fungerar i praktiken. Forsman (2003) framhåller även att det har utarbetats teorier och 

olika åtgärdsprogram i arbetet mot mobbning. Forsman tar bland annat upp Björk (1999) forskning 

som beskriver att alla organisationer är befolkade med människor och det psykosociala klimatet 

bestäms av dem som innefattar organisationen. Grunden för allt mänskligt beteende är frihet till 

handling vars ram sätts av den givna sociala strukturen. Den mobbade blir delvis avskuren sitt 

handlingsutrymme på grund av den underlägsna position den befinner sig i. Det innebär att den 

mobbade har begränsade resurser i sig själv till att kunna förändra sin situation. Det anser jag 

understyrker skolans ansvar att ta mobbning inom organisationen på allvar. 

7.2 Mobbningens konsekvenser för individens etablering på arbetsmarknaden utifrån 

självbild och social kompetens 
Ett tydligt resultat är att oavsett om man har utbildat sig, etablerat och positionerat sig i arbetslivet 

och i livet i övrigt bär alla respondenter på konsekvenser från mobbningen i skolan. Framför allt 

gäller det i interagerandet med andra människor. Upplevelser av skörhet finner man hos flera. 
Det kan vara att ha svårigheter i nya sociala konstellationer, en del upplever en underlägsenhet och 

känner misstänksamhet mot andra kollegor om hur de uppfattar en. Att känna sig liten som 

människa. Praktiskt kan det yttra sig i att man har svårt med kritik. Det tas väldigt personligt vilket 

kan bidra till att man drar sig undan socialt. Allt detta bottnar i en låg självkänsla, till att inte duga 

som människa. Självbilden är grunden utifrån vi uttrycker oss själva gentemot det liv som omger 

oss. Den grunden skadas genom regelbunden mobbning. Unicef skriver att rättigheter som tillhör 

barn som inte kommer dem tillgodo kan få till följd av en negativ utvecklingskurva och försämrade 

förutsättningar att nå sin fulla potential. Det i sin tur bidrar till att deras möjligheter att fullt ut delta 

i vårt samhälle försämras. Unicef (2014).  

7.3 Konsekvenser som gör sig gällande i nutid och tankar kring det framtida 

arbetslivet 
Rent prestationsmässigt verkar mobbningen inte fått negativa konsekvenser. Tvärtom är de flesta 

högpresterande och framgångsrika i sina professioner. Mobbningen har slagit hårdast på självbilden 

och till att duga som människa och tryggheten i agerandet gentemot andra människor. Uttalade ord 

från andra som kan missförstås är en tydlig triggande faktor som slår på självkänslan. En självkritik 

råder hos de flesta även om den inte är befogad. Det har getts möjligheter till upprättelse under 

vägen genom terapi och positiva möten med människor och tillfredställande prestationer vilket har 

stärkt deras självbild och upprättelsen innebär att de flesta ser ljust på sin framtid. Att känna 

tillförsikt och trygghet i sin position på arbetet är en stor vinst i detta sammanhang. Detta är 

uppmuntrande och ett bevis på att det inte är omöjligt att vända på den nedåtgående och destruktiva 
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spiral som mobbning ger upphov till. 

 

8. Förslag till ytterligare forskning 

Min undersökning har visat på samband mellan mobbning och en snedvriden självbild. Negativa 

konsekvenser på självkänsla och självförtroende är en röd tråd samtidigt som självförtroendet 

verkar vara den aspekt som klarar sig bäst i trycket från mobbningen.  Har också kunnat visa på att 

konsekvenser som kommer från mobbning i skolan tenderar att vara en påverkande faktor långt upp 

i vuxen ålder och inom arbetslivet.  

Eftersom skolan är en förberedelse inför det framtida livet och arbetsliv skulle det vara intressant att 

få en fördjupad insikt i hur studie- och yrkesvalen påverkas utifrån självbild, självständighet, 

förmågan att sätta mål för sitt liv och hur det påverkar i det långa loppet. Det tror jag skulle vara 

givande både för studie- och yrkesvägledare och övrig personal inom skolan. 

En kartläggning över vägledares syn och kunskaper om mobbningens konsekvenser på studier och 

arbetsliv samt hur deras möjligheter till stöd för elever som är mobbade skulle vara intressant. 

Ett område jag inte har kartlagt är hur mobbning påverkar personer som mobbar. Hur påverkas 

deras personlighet och i förlängningen deras syn på andra människor och sociala kompetens inom 

yrkeslivet? Påverkar deras beteenden gentemot sina medmänniskor i skolan även deras beteenden i 

vuxen ålder? Fortsätter de att mobba andra som vuxen? Eller har de tagit lärdom och är en positiv 

kraft mot mobbing inom arbetslivet? Med tanke på den frekventa mobbning som sker på 

arbetsplatser idag kan den kopplingen vara intressant att undersöka.   
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10. Bilaga  
 
Intervjumall  
 
1. Hur upplevde du din skoltid? 
2. När och under hur lång tid blev du utsatt för mobbning? 
3. Hur såg hjälpen ut från skolans sida? 
4. Hur formades din uppfattning om dig själv som person under din uppväxt? 
5. Hur formades din uppfattning om andra barn? 
6. Hur såg din personliga utveckling ut vad gäller social kompetens, självständighet och 

självförtroende under uppväxten? 
7. Hur såg din vandring ut i sökande efter en yrkesidentitet under tonårstiden vad gäller tron på 

din egen förmåga, förväntningar, målsättningar? 
8. Var du trygg i din identitet som människa när du skulle göra ditt studie- och yrkesval? 
9. Om inte, tror du det beror på mobbningen du blivit utsatt för? 
10. Vad kunde skolan och studie- och yrkesvägledaren ha gjort för dig i den processen? 
11. Vid vilken ålder blev du etablerad på arbetsmarknaden? 
12. Hur har etableringen påverkats utifrån parametrarna social kompetens, självständighet, 

självbild och självförtroende? 
13. Hur har processen sett ut i din positionering på arbetsmarknaden? 
14. Upplever du fortfarande konsekvenser från mobbningen du blev utsatt för? 
15. Om svaret är ja, på vilket sätt? 
16. Hur tänker du inför ditt framtida arbetsliv? 
17. Är det något mer du vill tillägga? 
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