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Abstract 
Uppsatsens titel: MOBBAD - erfarenheter av åtgärder och självbildsupplevelser. 
Författare: Therése Eriksson och Tina Nilsson 
 
Syftet med vår uppsats var att genom kvalitativa intervjuer med vuxna som utsatts för 
mobbning när de gick i grundskolan få ta del av deras upplevelser av hur de hanterat sin 
situation, vilka faktorer som bidrog till att mobbningen upphörde och hur deras självbild 
påverkats. Vi utgick från följande frågeställningar: hur beskriver ett urval intervjupersoner att 
de hanterat sin utsatthet, hur skildrar intervjupersonerna sina upplevelser av mobbningens 
upphörande samt hur beskriver de sin självbild före, under och efter mobbningen? Sju 
personer i varierande ålder, sysselsättning, civilstånd och könstillhörighet intervjuades. 
Resultaten analyserades med hjälp av systemteori, kognitiv teori och KASAM och jämfördes 
sedan med tidigare forskning på området för att se om resultaten låg i linje med tidigare 
resultat. Vi kunde se att det förekom få åtgärder från skolans och hemmets sida och att 
intervjupersonerna själva fått finna sätt att stå ut med mobbningen och att få ett stopp på den. 
Resultaten visade också att mobbning har långvariga negativa konsekvenser på självbilden 
och att erfarenheterna påverkar ens tankar och handlingar även i det vuxna livet. 
 
 
Nyckelord: mobbning, självbild, åtgärder mobbning, identitet.  
 



Tack, 
 
Vi vill tacka vår handledare Eva Lundman och vår kursansvarige Sam Larsson för tålamod, 
förståelse och kloka råd. Vi vill även tacka våra modiga informanter för er medverkan. Utan 
er alla hade studien inte varit genomförbar! 



Innehållsförteckning 
 
Inledning…………………………………………………………………………………...... 1 
Bakgrund……………………………………………………………………………………. 1 
 Syfte och frågeställningar …………………………………………………………….1 
 Vår förförståelse……………………………………………………………………….1 
 Begreppsförklaringar………………………………………………………………… 1 
 Vad lagen säger om mobbning………………………………………………………. 2 
 Tidigare forskning……………………………………………………………………. 3 
 Allmänt om mobbning……………………………………………………….. 3 
 Fakta, förebyggande arbete och åtgärder…………………………………….. 3 
 Självbild under mobbningen……………………………...………………….. 4 
 Självbild efter mobbningen………………………………...………………… 5 
 Teoretiska analysperspektiv………………………………..…...…………………… 5 
 Systemteori…………………….....................................…………………….. 6 
 Kognitiv teori……………………...……………………..…………………... 7 
 KASAM……………………...…………………………………….………… 8 
Metod……………………...………………………………………...………………………. 10 
         Forskningsdesign………………………………………………………………………. 10 
 Vetenskapsfilosofisk position…………………..………….....………………………... 11 
 Urval, datainsamling och etiska utgångspunkter……...................…………………….. 12 
 Dataanalys……………………...…………….…………………………………...……. 12 
 Reliabilitet, validitet och triangulering………………………..……………………….. 13 
         Generaliserbarhet………………………………………………………………………. 14 
 Avgränsningar……………………...……………………..………………..…………... 14 
Resultat……………………...………………………………………...…………………….. 15 
 Presentation av intervjupersonerna……………….…………...……………………….. 15 
 Tema familj……………………...………………………………………...…………… 15 
 Sammanfattande kommentarer…………………………...……………………………. 17 
 Tema skola……………………...……………………………………………………… 17 
 Sammanfattande kommentarer………………….……...……………………………… 20 
 Tema fritid……………………...………………………………….…………………... 20 
 Sammanfattande kommentarer…………………………...……………………………. 21 
 Tema åtgärder……………………...……………………………..……………………. 22 
 Sammanfattande kommentarer……………………...…………………………………. 25 
 Tema självbild, innan mobbningen……………………...……………………………... 25 
 Sammanfattande kommentarer……………………...…………..……………………... 26 
 Under mobbningen………………………………………..……………………………. 26 
 Sammanfattande kommentarer……………………...…………..……………………... 28 
 Efter mobbningen……………………...…………………………..……..…………….. 29 
 Sammanfattande kommentarer………………………………...………………………. 32 
 Sammanfattande resultat för samtliga teman……………………...…………………… 32 
Analys……………………...………………………………………...………………………. 33 
 Analys utifrån ett systemteoretiskt perspektiv……………………...………………….. 33 
 Analys utifrån kognitiv teori……………………...……………………………………. 34 
 Analys utifrån KASAM……………………...………………….……………………... 35 
 Copingstrategier hos intervjupersonerna……………………...……………………….. 36 
 Jämförelse med tidigare forskning……………………....................…………………... 37 



Slutdiskussion……………………...……………………………..…………………………. 38 
 Besvarande av frågeställningarna……………………...………………………………. 38 

Diskussion om metodvalet……………………...…………………….………………... 39 
Allmän diskussion om ämnet……………………...…………………………………… 39 
Förslag till fortsatt forskning……………………...…………………………………… 40 

Bilagor 
 



Inledning 
Nio procent av barnen i grundskolan utsätts för regelbunden mobbning (Olweus, 1991). 
Många av dem utvecklar en negativ självbild som får allvarliga effekter även i det vuxna livet. 
Enbart i Sverige begår varje år 200 elever självmord till följd av mobbning (Axelsson & 
Kjellberg, 2001). Det psykologiska samspelet mellan människor kan vara så komplicerat att 
det kan vara svårt för en iakttagare att känna igen signaler på mobbning. Detta och lärares 
okunnighet är ofta orsaker till att mobbning i skolan inte upptäcks och åtgärdas (Larsson, 
2002).  
     Mot bakgrund av ovanstående har vi valt att belysa problemet genom en kvalitativ studie 
av före detta mobboffer med fokus på de utsatta. Vi vill låta de före detta mobbade barnen 
komma till tals. Mobbning är ett stort problem inom socialt arbete, eftersom det drabbar 
många och har långvariga konsekvenser. Det påverkar ofta individens liv senare, såväl socialt 
som yrkesmässigt. Mobbning som forskningsområde uppmärksammades på 1980-talet och vi 
upplever att det saknas studier inom flera områden, därmed är vår förhoppning att tillföra 
något nytt inom ämnet. Vi är insatta i ämnet då vi med stort intresse har följt debatten om 
mobbning under senare år. Många tecken tyder på att klimatet i skolan blivit hårdare. 
Mobbningen har blivit råare, och en förklaring till det är att skolornas kraftigt minskade 
resurser gör att de inte kan hantera problemet själva. Många lärare upplever också att de inte 
längre har tillgång till det professionella stöd från andra yrkeskategorier som behövs. Det 
saknas skolpsykologer och kuratorer och det har blivit svårare för barn med särskilda behov 
att få adekvat behandling (Lärarförbundet, 2000). 
     Intervjupersonerna har berättat om sin uppväxt i familjen, skolan och fritiden. De har även 
beskrivit vilka åtgärder som vidtagits, hur de hanterat sin situation och hur deras självbild har 
påverkats från tiden före mobbningen och fram till idag. Uppsatsen innehåller en genomgång 
av det aktuella kunskapsläget, en beskrivning av de teorier vi använder samt en analys av 
empirin kopplat till tidigare forskning. 
 
BAKGRUND 
Syfte och frågeställningar  
Syftet med vår uppsats är att genom intervjuer med vuxna som utsatts för mobbning när de 
gick i grundskolan få ta del av deras upplevelser om hur de hanterat sin situation, vilka 
faktorer som bidrog till att mobbningen upphörde och hur deras självbild påverkats. Vi utgår 
från följande frågeställningar: 
Hur beskriver ett urval intervjupersoner att de hanterat sin utsatthet? 
Hur skildrar intervjupersonerna sina upplevelser av mobbningens upphörande? 
Hur beskriver de sin självbild före, under och efter mobbningen? 
 
Vår förförståelse 
Våra frågor är baserade på en förförståelse om att mobbade generellt sett får sämre självbild 
än andra. Vi trodde att forskning kring mobbning är relativt färsk och därför inte hunnit bli 
heltäckande, samt att skolors åtgärder mot mobbning är få och ofta ineffektiva. Vidare antog 
vi att skolpersonal och föräldrar i viss mån bär skygglappar inför fenomenet. Vårt val av 
analysverktyg grundade sig på förförståelsen att personers självbild i stor grad påverkas av 
omgivning, egna och andras tankar samt individuella sätt att hantera svårigheter och problem. 
 
Begreppsförklaringar 
De centrala begreppen i studien är mobbning och självbild. Vi har valt Olweus definition av 
mobbning eftersom den överensstämmer med vår uppfattning och då den är vanligast 
förekommande nationellt och internationellt. Enligt honom är mobbning ”när en eller flera 
personer, vid upprepade tillfällen och under en viss tid, säger eller gör kränkande och 
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obehagliga saker mot någon som har svårt att försvara sig”. Det kränkande och obehagliga 
kan ta sig uttryck i direkt mobbning, med slag, sparkar, skällsord, kränkande eller hånfulla 
kommentarer eller hotelser. Lika smärtsamt kan det vara att utsättas för indirekt mobbning: att 
bli utfrusen och inte få vara med i kamratkretsen, att bli baktalad eller att andra hindrar en 
från att få vänner. Retsamhet som ständigt upprepas, trots tydliga tecken på obehag hos den 
som blir retad, räknas också som mobbning. Mobbning kännetecknas av följande tre 
omständigheter: negativt eller elakt beteende, som upprepas och pågår under en viss tid, i en 
relation som präglas av obalans i styrkeförhållandet mellan parterna (Olweus, 1999). 
     Med självbild avser vi i huvudsak upplevelsen av den egna personen, såväl kroppen som 
personligheten. Begreppet innefattar hur man ser på sina möjligheter och begränsningar och 
hur man identifierar sig själv i förhållande till sin omgivning och de sociala normer som råder 
där. Självbild och identitet är inte samma sak. Man kan säga att självbilden är en del av en 
persons identitet.  
 
Vad lagen säger om mobbning 
Då en av uppsatsens frågeställningar behandlar åtgärder bör man ha lagarna kring mobbning i 
åtanke för en djupare förståelse.  
     Skollagen säger att ”var och en som verkar inom skolan skall främja aktning för varje 
människas egenvärde och respekt”. ”Särskilt skall den som verkar inom skolan aktivt 
motverka alla former av kränkande behandling såsom mobbning.” Läroplanens riktlinjer är att 
”skolan skall sträva efter att varje elev tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och 
kränkande behandling”, och att ”alla som arbetar inom skolan skall aktivt motverka 
trakasserier och förtryck av individer eller grupper”. Det är rektorns ansvar att se till att 
skolan har ett fungerande handlingsprogram mot mobbning samt att personalen får den 
utbildning som krävs. Arbetsmiljölagen säger att alla, även elever i skolan, har rätt till en god 
arbetsmiljö. Det innebär att ingen får reta, kränka eller mobba någon i skolan, varken vuxna 
eller andra elever. Man har rätt att känna sig trygg och trivas i skolan. FN:s barnkonvention 
säger att ingen får diskrimineras eller kränkas (BRIS, 2004). 
     Grundskoleförordningen talar om vad läraren ska göra då ett barn mobbar någon annan. 
Enligt socialtjänstlagen har skolans personal anmälningsplikt om det misstänks att ett barn 
kan vara i behov av stöd eller hjälp. Det gäller inte bara om barnet far illa i hemmet 
(Lärarförbundet, 2000). 
     Lagstiftningen är svårtolkad gällande flyttning av elever. I förarbetena till skollagen står 
det att det inte är tillåtet att flytta en elev som bestraffning. Däremot kan kommunen med 
hänvisning till sin skyldighet att ge barn särskilt stöd och att kunna upprätthålla 
undervisningens kvalitet för andra elever, flytta eleven till en annan skola där det finns 
möjligheter att ge det stöd som behövs, även mot elevens vilja (Stiftelsen Allmänna 
Barnhuset, 2002).  
     Enligt Brottsbalken i svensk lag klassas det som misshandel att göra någon annan illa och 
ofredande om man till exempel knuffar, rycker i någons kläder eller stör någon via telefon 
eller mail. Att öppet och felaktigt tala illa om någon räknas som förtal och att kalla någon för 
elaka saker är förolämpningar. Att hota någon med ord eller vapen är olaga hot och att röra 
vid någon på ett sexuellt sätt eller använda könsord mot någon under 15 år är sexuellt 
ofredande. Allt detta kan ge böter eller fängelse för en vuxen, och även om barn inte är 
straffmyndiga har de lika rätt till skydd av lagen, precis som vuxna.  
     Orsakerna till och ansvaret för mobbning ligger aldrig hos den mobbade och det ligger inte 
heller hos den mobbade att bryta processen (a.a).  
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Tidigare forskning 
Allmänt om mobbning 
Mobbning som fenomen har existerat sedan urminnes tider. Som begrepp är det dock relativt 
nytt och forskningen tog fart först på 1980-talet. Mobbning har under de senaste åren 
uppmärksammats i media och det har skrivits omfattande om ämnet. Vi har funnit relevant 
litteratur om mobbning i allmänhet och i förhållande till våra frågeställningar om åtgärder 
kring mobbning och de utsattas självbild, men i en liten omfattning som berör uppföljning av 
åtgärder.  
     Den norske sociologen Dan Olweus betraktas som grundaren av mobbning som 
forskningsområde. Vi har fokuserat framför allt på nordisk litteratur dels för att det både i 
internationella jämförelser och enligt Olweus själv är de nordiska åtgärderna som givit bäst 
resultat och dels eftersom våra intervjupersoner är svenska och har erfarenheter från svenska 
skolor. Vi har även tagit del av internationell forskning som en jämförelse och för att få ett 
mer objektivt perspektiv. När det gäller internationell tidigare forskning har vi dock endast 
kunnat använda oss av ”The Nature of School Bullying. A Cross-National Perspective” av 
Peter K. Smith med flera (1999). Det finns en mindre del kvalitativ forskning om före detta 
mobbades upplevelser och förändring av självbilden.  
     Det gemensamma för tidigare forskning är att man fokuserar på förekomsten av mobbning 
och dess samband med vissa personlighetskaraktäristika hos offer och plågare samt vissa 
organisationsfaktorer som skolans storlek och klassens sammansättning. Metoderna har varit 
likartade med främst elev- och lärarskattningar genom frågeformulär (Fors, 1993).  
      Vi har funnit få uttalade teoretiska analysperspektiv hos de etablerade forskarna, men 
inslag av systemteori, psykodynamiskt tänkande och genusperspektiv tycker vi oss se. Vissa 
forskare har hämtat teoretiska utgångspunkter ur flera olika teoribildningar och för en allmän 
diskussion utifrån detta. Fors (1993) har i sin fallstudie använt bland annat olika 
utvecklingspsykologiska teorier såsom Bowlbys attachmentteori, den psykodynamiska 
teoritraditionens försvarsmekanismer splitting och projektiva identifikationer samt 
objektsrelationsteoretiskt tänkande. I C-uppsatser och mindre forskningar används bland 
annat systemteori, symbolisk interaktionism och stämplingsteori. 
 
Fakta, förebyggande arbete och åtgärder 
Mobbning kan delas in i tre typer: tyst, verbal och fysisk. Den vanligaste är den tysta som 
också är svårast att upptäcka. Skolor är ofta passiva på grund av osäkerhet och oförmåga att 
tolka signaler som tyder på mobbning. Man saknar kunskap och är rädd att göra fel (Höistad, 
2001). 
     Olweus (2001) forskning sträcker sig drygt 20 år bakåt i tiden. Den visar att 15 % av 
eleverna i grundskolan är regelbundet inblandade i mobbning, antingen som offer eller som 
mobbare. Mobbning kan förstöra stora delar av ett barns uppväxt och leda till bland annat en 
negativ självbild och till och med självmord även långt efter att mobbningen upphört. Pojkar 
som mobbar andra barn i skolan löper en klart högre risk än andra pojkar att senare i livet bli 
involverade i kriminalitet, missbruk och liknande. Olweus ställer sig starkt kritisk till 
Farstamodellen och liknande där man inte blandar in föräldrar alls då mobbning uppdagas. 
Han har skapat ett åtgärdsprogram som delvis är förebyggande och som har fått mycket 
positiva resultat, inte bara när det gäller mobbning utan resultaten sprider sig även utanför 
skolan och vandalisering, snatteri och skolk minskar avsevärt och den allmänna trivseln i 
skolan ökar. Vidare menar han att om åtgärderna inte fungerar bör man inte flytta på den 
mobbade eleven, utan istället splittra den grupp som mobbar till olika klasser och skolor. 
Orsaken är att om man flyttar på offret finns det en risk att hon/han känner skuld och att ”Det 
är jag som är problemet och problemet försvinner bara jag försvinner”. De klasser som 
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mobbarna flyttar till ska ha fått information så att de bemöter det nya barnet på ett positivt 
sätt. 
     Lärarförbundet har i en skrift sammanställt riktlinjer för skolans agerande när det gäller att 
förebygga och åtgärda situationer där barn far illa. Den ger också konkreta exempel från 
skolor där man hittat bra former för samarbete med föräldrar och med andra myndigheter 
(Lärarförbundet, 2000). Deras råd har likheter med Olweus handlingsprogram.  
     Information om mobbning och dess preventioner och åtgärdsprogram har sedan 1980-talet 
spridit sig mellan nationer. Olweus har varit den huvudsakliga influensen för många länder 
exempelvis Australien, Japan, USA, Polen och Tyskland. Antalet mobbade i de flesta andra 
länder är runt 20 % mot 9 % i Norge och Sverige. Siffrorna borde stämma då Olweus 
definition av mobbning används även där (Smith, Morita, Junger-Tas, Olweus, Catalano, & 
Slee, 1999). 
     Sverige har tagit problemet med mobbning seriöst, men ett stort problem är att 
ingripandena ofta är osystematiska och att skolorna hävdar grandiost hög effektivitet men 
saknar fakta som stärker detta (a.a). Många skolor har ”hemmabyggda” 
antimobbningsprogram, det vill säga godtyckliga metoder utan grund i teori. Vissa modeller 
fungerar endast förebyggande och andra har fått kritik för att föräldrar inte underrättas.  
     I en kvantitativ studie vid två småländska grundskolor framkom att av de elever som blir 
mobbade och vänder sig till en vuxen blir endast 20-37 % hjälpta (Ozolins, 2000). Många 
barn vittnar om en känsla av besvikelse över att de vuxna i skolan inte gör något. Den utsatte 
som söker hjälp hos lärarna avfärdas ofta med kommentarer som ”Det hör barndomen till” 
eller ”Han är säkert bara förtjust i dig”. Man kan bli retad för precis vad som helst, till 
exempel sitt utseende, sina kläder, sin familj eller att man har mens men även för påhittade 
saker som att man har mens eller hål i byxorna fast det inte är sant. Många barn talar om en 
känsla av skam över att man är utsatt. Skolorna kontaktar sällan föräldrarna och i en 
undersökning bland 350 kamratstödjare i Västerås framkom att färre än tio stycken hade läst 
skolans handlingsplan mot mobbning. Det förekommer även att lärare mobbar elever (Holm-
Stålhand & Smultron, 2002). En attitydundersökning som gjordes av Skolverket visade att 
fyra procent av eleverna i åldern 13-19 år kände sig mobbade av andra elever och sex procent 
av eleverna kände sig mobbade av lärare (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2002). 
     I tidigare forskning finns exempel på att när lärare hjälper elever som mobbar att tolka sitt 
agerande som just mobbning har de genast ändrat sitt beteende och detta sprider sig sedan till 
övriga elever (Fors, 1993).  
 
Självbild under mobbningen 
Den befintliga forskningen om hur självbilden påverkas till följd av att ha varit utsatt för 
mobbning i skolan är liten men påvisar viktiga resultat.  
     Enligt Höistad (2001) påverkas barn så starkt av att bli avvisade att det påverkar deras 
identitet, tillit och självkänsla. Barnets behov av tillhörighet kommer att finnas kvar men det 
kommer alltmer att akta sig för att uttrycka detta. Vuxna måste förstå att inget barn alltid vill 
vara ensam. Många barn vittnar om att ingen har hjälpt dem. Den mobbades helvete känner 
bara den till som själv är eller har varit utsatt. Många offer tar på sig skulden för mobbningen. 
De försöker hitta felet på sig själva för att förklara sin utsatthet. Höistad har frågat hundratals 
elever i grundskolan, både i Sverige och utomlands, varför man inte berättar att man är utsatt. 
De två vanligaste svaren är att då blir det värre och att man skäms över att vara mobbad 
eftersom man tror att man är misslyckad och fel. Det behövs inte särskilt många upplevelser 
av att ha blivit sårad för att vi ska gömma tilliten och i värsta fall inte kunna känna någon alls. 
Misstrogna barn är svikna barn och värjer sig mot besvikelser genom att inte vänta sig något. 
De kan senare i livet få svårt att knyta nära relationer med andra (Höistad, 2001). Hjälp- och 
maktlöshet hos ett litet barn som känner sig övergivet och utanför de självklara 
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sammanhangen kan i många fall resultera i att den sunda och normala personlighetsstrukturen 
avstannar i sin utveckling (Ozolins, 2000).  
     En empirisk studie i Sverige fann att de som varit utsatta för mobbning och fått stöd av 
någon, under och efter mobbningen, är osäkra i betydligt mindre utsträckning än övriga. Det 
finns alltid en risk för att den utsatta individen inte kan stå emot sin överlägsna omgivning, 
utan gör ett rollövertagande och tvingas acceptera andras definition av den egna personen. 
Många intervjupersoner ser ner på sina plågoandar eller tycker synd om dem, vilket sätter den 
mobbade i en starkare position och gör det lättare att förlåta och förstå. Trots att man 
”överkommit” mobbningen så krävs alltid en alternativ, positiv verklighet för att klara 
utmaningen av ens självbild (Axelsson & Kjellberg, 2000).  
     En studie av Ståhle (2003) visar att informanterna för att skydda sig själva mot 
mobbningen försökte anpassa både sina yttre handlingar och sina inre upplevelsevärldar. De 
som fick positiva bekräftelser utanför skolan hade en bättre situation än de som inte fick det, 
vilket överensstämmer med Axelssons och Kjellbergs studie. De flesta informanterna uppgav 
sig ha problem i kontakten med andra människor även efter skoltidens slut. Samtliga berättade 
att de långt efteråt var tvungna att aktivt arbeta för att förbättra sin situation på olika sätt.  
      
Självbilden efter mobbningen 
En kvalitativ avhandling där skolpersonal som arbetar mot mobbning intervjuats visade att 
samtliga intervjupersoner var överens om att mobbning är fruktansvärt skadligt och att offret 
präglas hela sitt liv av upplevelsen. Personalen menade att det är skadligt speciellt under 
tonåren när ungdomarna skapar sin identitet (Persson & Mucolli, 2002).  
     Följderna av att ha varit utsatt för mobbning som barn underskattas ofta enligt 
psykoterapeuten Lars Lindbom som menar att konsekvenserna av mobbning är svåra och 
kastar sin skugga över livet många år framåt och färgar den inre psykologin. Under många år 
har barndomens betydelse för vuxenidentiteten betonats, men då har mest relationerna inom 
kärnfamiljen framhävts. Kamratrelationernas inflytande på självbild och tilltro till framtiden 
förbises i allmän psykologi (Lindbom, 2003).  
     Bilden och känslan av att ha varit mobbad lever kvar och de som inte får hjälp att komma 
över upplevelsen finner själva sätt att distansera sig från erfarenheterna, en slags 
externalisering används för att distansera sig från denna onda verklighet och de negativa 
utsagorna om sig själv. Individen försöker utveckla nya roller, för att på så sätt konkurrera ut 
minnet av offerrollen. Även ett visst mått av misstänksamhet följer individerna, en 
eftertänksamhet inför nya relationer (Ståhle, 2003).  
 
Teoretiska analysperspektiv 
Vi har valt följande teorier till vår studie: systemteori, kognitiv teori och KASAM. 
Systemteorin känns relevant då forskning visar att de mest fungerande åtgärderna inbegriper 
olika insatser från skolans och familjens sida samt samverkan mellan de olika systemen 
eleven ingår i. Vi kan också med hjälp av systemteori se hur våra teman relaterar till varandra. 
KASAM (-känsla av sammanhang) som handlar om livsmening, begriplighet och att återta 
känslan av kontroll och förståelse känns fruktbar då vi söker omständigheter som hjälpt 
individerna att gå vidare i livet trots svåra påfrestningar. Eftersom vi undersöker självbilden 
före, under och efter mobbningen anser vi den kognitiva teorin tillämpbar. Som vi nämnt 
tidigare är en del av vår förförståelse att det är vanligt att barn som blir mobbade börjar tänka 
negativt om sig själva vilket ofta leder till negativ metakognition, det vill säga barnet tar för 
givet att andra tänker negativt om honom/henne.  
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Systemteori 
För att förstå barns utvecklingsprocess kan man använda utvecklingsekologi. Det ekologiska 
perspektivet kan förklaras som ett systemteoretiskt perspektiv på individen i sin helhet och i 
sitt sammanhang. Barns utvecklingsprocess påverkas av sociala relationer som uppstår i och 
mellan de olika miljösammanhang som barnet ingår i, men också genom påverkan av det 
större sociala sammanhang som dessa ingår i. Sammanhangen delas upp i system (Klefbeck & 
Ogden, 2003). Varje system ingår som en del i ett större system samtidigt som det består av 
ett antal undersystem, eller subsystem (Payne, 2002). Som exempel kan vi nämna att föräldrar 
bildar ett system som i sin tur ingår i systemet familj. Barnet är en del av en familj, ett så 
kallat mikrosystem. Skolklassen och fotbollslaget är också mikrosystem. 
     System består av sammankopplade delar som utgör en helhet. Helheten är mer än summan 
av delarna. Familjen är något mer än summan av dess familjemedlemmar. Framförallt är det 
relationerna mellan familjemedlemmarna som gör att detta system blir något mer än sina delar 
(Payne, 2002). Inom systemteorin tänker man cirkulärt det vill säga man anser att relationer, 
interaktioner och samband bildar våra alldeles egna ”glasögon” som vi ser omvärlden med 
(Bernler & Johnsson, 2001).  
     Mikrosystemet är en socialt och kulturellt organiserad miljö där barnen engagerar sig 
aktivt för att ge sammanhanget mening. De utvecklar en kognitiv karta som de förhåller sig 
till och som därmed är med och formar dem. Mikrosystemet kan vara både för litet och för 
stort. I en socialt isolerad familj kan barnet ha för få människor att förhålla sig till. Barnet får 
då för lite variation i samspelsmönstren samt för få rollmodeller att lära sig av. Men det kan 
också vara för många personer så att barnet inte klarar att förhålla sig till alla. Barn som växer 
upp i familjer som ständigt flyttar eller som har en stor och skiftande umgängeskrets ges få 
möjligheter till att lära känna var och en (Klefbeck & Ogden, 2003). 
     Man talar om balanserade och obalanserade mikrosystem. I ett balanserat mikrosystem lär 
sig barn förstå sociala orsakssammanhang därför att händelserna är förutsägbara. Det ger 
barnet utrymme att utveckla kompetens och självtillit. I det obalanserade mikrosystemet ges 
barnet för lite eller för mycket handlingsutrymme. Såväl auktoritära som alltför accepterande 
föräldrar är mindre bra för barnets utveckling. Ett utvecklingsstimulerande klimat präglas av 
varaktiga, ömsesidiga relationer där barnet ges möjlighet att lära, leka och att ge och få kärlek 
och omsorg. Den allvarligaste riskfaktorn är avvisande som leder till att barnet känner sig 
oönskat och i vägen. Avvisande kan också signaleras av oengagerade föräldrar som knappt 
reagerar på barnens kontaktförsök (a.a).   
     Ett system anses förändras kontinuerligt genom ömsesidig påverkan mellan system och 
subsystem. Samtidigt eftersträvar alla system ett jämviktsläge, ”homeostas”. En familj vill 
alltså vara kvar i det gamla mönstret för att det ger trygghet, även om det innebär problem. 
System upprätthåller gränser som ger systemet dess identitet (Payne, 2002).   
     Relationerna mellan ett antal mikrosystem skapar själva ett system: mesosystemet. För 
barn kan mesosystemet bestå av kontakten mellan hemmet, skolan och fritidsmiljön. Ett 
balanserat mesosystem kännetecknas av många och goda kontakter mellan mikrosystemen. 
Exempel på utvecklingsstimulerande mesosystemförbindelser kan vara kontakt och samarbete 
mellan hem och skola, där kontakten är ömsesidig och har ett varierande innehåll. Ju mer 
kontakt och kommunikation det finns mellan de olika sammanhangen i barnets liv, desto 
bättre brukar det vara för barnet. Mesosystemkontakter kan också ske genom att föräldrarna 
engagerar sig i barnets fritidsaktiviteter och bekantar sig med föräldrarna till barnens vänner 
(Klefbeck & Ogden, 2003). 
     Barns rörelse i mesosystemet är viktig och kallas för ekologiska övergångar. Med detta 
avses när barnet för första gången rör sig från ett mikrosystem till ett annat. Exempel på detta 
är när barnet börjar på dagis och i skola. Barnen befinner sig då tillfälligt i en sårbar fas. 
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Avgörande för hur övergången upplevs av barnet beror på hur den sker och vilka som är 
inblandade (a.a).   
     Barn påverkas också indirekt av ekosystemet. Det består bland annat av föräldrarnas 
arbetsplatser, kommunstyrelsen och kollektivtrafiken. Hur ekosystemet påverkar barn beror 
på huruvida systemet representerar ett bra barnperspektiv och om det finns personer som 
tillvaratar barns intressen. Inom systemteorin talar man även om makrosystem som innefattar 
politiska, ekonomiska och ideologiska system (a.a).   
     Förståelse skapas då tillräckligt stora sammanhang skildras. Helheten gör systemteorin 
värdefull (Payne, 2002). Teorin tar hänsyn till att verkligheten är mångfaldig och att saker och 
ting hänger samman från mikro till makro. Systemperspektivet gör det möjligt att skifta 
perspektiv från helhet till delar och tillbaka igen. En förändring i en del av ett system leder till 
förändring i alla andra delar av systemet och därmed hela systemet. Deltagarna i ett system 
har roller, de har en viss arbetsfördelning och funktioner. Det är relationerna som knyter 
samman sociala system och som gör systembeteckningen användbar (Klefbeck & Ogden, 
2003). Systemteori går alltså ut på att man betraktar individer som delar av någonting större. 
Man betraktar helt enkelt individerna i sitt sociala sammanhang. Om man plockar ut en 
individ ur sin sociala situation och endast betraktar individens egenskaper och tankar så går 
mycket information förlorad. Endast om man ser till individen i sin sociala situation och som 
en del i samhället den lever i kan man få förståelse. Varje system har unika regler. Dessa 
reglerar olika funktioner och kan till exempel styra hur man bör bete sig i olika situationer 
(Payne, 2002). 
     Det finns öppna system och slutna system. Öppna system är komplementära och 
samverkar med andra system De slutna systemen påverkas i en liten grad av omgivningen och 
en isolerad individ stagnerar lätt i sin utveckling. Sociala system med tydliga gränser och 
identitet har däremot ofta en starkt socialiserande effekt på sina medlemmar (Klefbeck & 
Ogden, 2003). 
 
Kognitiv teori 
När den kognitiva teorin först utvecklades var den i huvudsak en reaktion på den 
psykodynamiska teorin som fokuserar på det omedvetnas påverkan. Det kognitiva synsättet 
menar att även om det omedvetna spelar en viss roll är det de medvetna tankarna som är 
grunden för nästan alla känslor och handlingar. Med detta synsätt kan man medvetet förändra 
sina kognitioner och övertygelser så att de hjälper en bättre i framtiden, antingen ändra sin syn 
på situationer eller ändra sitt agerande så att man söker nya situationer, och oavsett vilket man 
väljer leder det till att känslorna förändras. Negativa självbedömningar kan motverka 
förbättring. Det är tankemönstret som ska förändras, inte känslorna, eftersom tankarna 
påverkar känslorna och förmågan till problemlösning (Hutchison, 1999). 
     Vårt mönster, ”schemata”, av tankar, handlingar och problemlösning utvecklas enligt 
Piaget genom sociala relationer och erfarenheter. Är denna process lyckad får vi en bra grund 
att stå på och det blir lättare att hantera nya erfarenheter och anpassa sig till situationer. Det är 
med hjälp av detta mönster vi tolkar, kategoriserar, värderar, använder vårt omdöme och vår 
moral. Har processen varit otillräcklig eller till och med felaktig upplever man ångest när 
något nytt händer och man har svårt att anpassa sig. Hur processen sett ut tidigare avgör hur vi 
reagerar på stimuli, vilket förklarar varför individer beter sig olika. Så länge våra kognitiva 
uttryck hjälper oss att nå våra mål anses de vara ”friska” (a.a). 
     Merparten av vårt beteende är inlärt och beror alltså på yttre påverkan. Det innebär att vi 
kan lära oss nya beteenden som passar våra behov och ersätter ett tidigare beteende som visat 
sig mindre bra. Inlärningen är följden av människors perceptioner och tänkande om det de 
upplever (Payne, 2002).  
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     Enligt Breakwell (1986) kan man se identiteten som en dynamisk social produkt av 
psykologiska processer som bäst kan förstås i relation till den sociala helheten och i ett 
historiskt perspektiv. Innan empiriska studier kan betraktas som fruktbara krävs en 
begreppsförklaring av relationen mellan kognitiva processer och identitetsprocesser. Den 
kognitiva utvecklingen påverkar identitetsprocessen. Sociala förändringar kan vara ett hot mot 
identiteten om de hindrar förfarandet av identitetsprocessen. Hoten kräver förändringar av 
antingen innehållet eller värderingen av identiteten vilken skulle motsäga identitetens fortsatta 
integritet. Alla förändringar är dock inte hotande, endast de som hotar principerna kring 
identitetens integritet. 
     Det kognitiva perspektivet är det dominerande socialpsykologiska perspektivet idag. Det 
handlar om hur man skapar mening i världen och hur man tolkar vad som händer en själv och 
andra då man försöker skapa mening. Hur andra behandlar en är förmodligen av stor 
betydelse både för utvecklingen av den förklaringsstil man använder sig av och mer allmänt 
för ens jaguppfattning och självkänsla. Bristande socialt stöd har bland annat visat sig vara en 
del av orsaksbilden bakom depression (Stevens, 1998). 
     Vi säger att saker beror på slumpen då vi inte kan förklara det. Förståelse är bättre, för då 
blir världen meningsfull. Förståelse innebär att vi placerar saker i kategorier. Vet vi vad något 
är, vet vi också vad det hör samman med och hur vi ska reagera på det. Kategoriseringar, 
etiketter, som kön, ras och ålder, påverkar tolkningar av handlingar. Prototyper, uppsättning 
drag eller egenskaper, är viktiga redskap när vi vill förstå världen. Förklaringar ger oss 
kontroll; vet vi varför något sker kan vi påverka resultatet till nästa gång. Tolkningen av det 
inre tillståndet är viktigt för vårt agerande. Är vi till exempel medvetna om att vi är trötta eller 
uppvarvade efter en träning blir vi inte så lätt aggressiva vid retning. Är vi inte medvetna om 
det, blir vi mer aggressiva och skyller detta på retningen, istället för att skylla känslotillståndet 
på effekterna av träningen. Tolkningen av det som sker har större betydelse än det som 
faktiskt sker, till exempel vid panikångest (a.a).  
     All aktivitet som har som mål att ta bort eller förändra ett hot mot identiteten kan räknas 
som en copingstrategi. Detta kan ske medvetet såväl som omedvetet (Breakwell, 1986).  
     Vi har synen på människor att de är upphov till handlingar. Men vi överskattar personens 
betydelse och underskattar vikten av situationsfaktorer. Ofta är det kontexten och situationen 
som förorsakat situationen och inte personen. Många lägger också skulden på offren vid 
våldtäkt, olyckor och förluster. Där spelar attityder roll: män med sämre kvinnosyn ger 
kvinnan skulden vid våldtäkt och så vidare (a.a).  
 
KASAM 
Den amerikansk-israeliske sociologen Aaron Antonovsky fick idén till den salutogena frågan 
efter en studie av hälsoproblem hos judiska kvinnor som överlevt nazismens 
koncentrationsläger. Till sin förvåning fann han att en del av dessa kvinnor hade förmågan att 
bevara sin hälsa trots allt det omänskliga lidande de tvingats uppleva (Lindström, 1998). 
     När Antonovsky började forska dominerades hälsoforskningen av ett patogent synsätt. 
Inom detta synsätt koncentrerar man sig på att finna enskilda faktorer som kan förorsaka 
sjukdom såsom kolesterol (hjärtsjukdom), tobak (cancer) eller stress (mentala problem). Inom 
stressforskningen ansåg man att stressorer alltid leder till en nedbrytning av motståndskraften 
hos människor vilket resulterar i sjukdom eller död. Inom både hälsoforskning och 
stressforskning såg man sjukdom respektive stressorer som de problematiska avvikelserna i 
tillvaron. I motsats till detta hävdade Antonovsky att både sjukdom och stress alltid är 
närvarande i livet och att det med hänsyn till detta egentligen är märkligt att någon organism 
överhuvudtaget kan överleva en längre tid. Hans slutsats var att kaos och stress är naturliga 
tillstånd och att den intressanta frågan därför inte är varför vi blir sjuka utan varför vi 
överhuvudtaget överlever. Antonovsky ansåg att man kan se hälsa som ett relativt begrepp i 
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ett längre perspektiv. Han tyckte det var mer intressant att ställa frågan om vad som orsakar 
hälsa, ”salutogenes”, snarare än vad som orsakar sjukdom, ”patogenes” (a.a).  
     KASAM består av tre delaspekter; hanterbarhet, meningsfullhet och begriplighet. Dessa tre 
dimensioner bildar en helhet – känslan av sammanhang – vilken har en positiv effekt på 
människors förmåga att tåla olika stressande påfrestningar. En människa vars tillvaro ter sig 
begriplig, som tycker sig kunna hantera de problem eller svårigheter som kommer i hennes 
väg, och som också finner en mening i att göra detta kommer således tack vare detta även i 
högre grad att förbli frisk (Lundberg, 1998). En människa med en hög känsla av begriplighet 
förväntar sig att de stimuli som han eller hon kommer att möta i framtiden är förutsägbara, 
eller att de, när de kommer som överraskningar, åtminstone går att ordna och förklara. Det är 
viktigt att se KASAM som ett förhållningssätt snarare än ett personlighetsdrag (Antonovsky, 
1991).  
     Människan måste förstå sin tillvaro och bli förstådd, hon måste uppleva att hon bemästrar 
sin situation och djupast och viktigast av allt är att hon måste se en mening i sin existens och 
på så sätt vara motiverad för en fortsättning. KASAM är något som förändras dynamiskt 
under livets gång och går att tillämpa på individ, på grupp och på samhällsnivå. Enligt 
Antonovsky finns den största möjligheten att påverka KASAM under de tre första 
decennierna i en människas liv. Efter trettioårsåldern krävs det stora livsförändringar för att 
förändra KASAM. Det överensstämmer väl med det vanliga förloppet i en västerländsk 
människas liv. Då har vi i allmänhet utvecklats till självständiga individer med utbildning och 
yrke, ofta har vi skapat oss relativt stabila sociala strukturer och relationer samt har någon 
form av livsåskådning. Antonovsky ansåg dock att hans salutogenes var tillämpbar i alla 
kulturer (Lindström, 1998).   
     Det som står i fokus för KASAM är individens upplevelse av stress. Att ställas inför en 
stressor leder till ett spänningstillstånd som måste hanteras. Om resultatet kommer att bli 
sjukdom, hälsa eller något där emellan, beror på hur pass framgångsrik hanteringen av denna 
spänning är. Antonovsky menar att en känsla av begriplighet är en förutsättning för både 
känslan av meningsfullhet och hanterbarhet. En människa med en hög känsla av hanterbarhet 
känner sig inte som ett offer för omständigheter eller tycker att livet behandlar henne orättvist 
(Näsman, 1998). Personer med en stark KASAM är oftare medvetna om sina känslor, kan 
beskriva dem lättare och känner sig mindre hotade av dem. Personer med svag KASAM är 
mer benägna att anklaga någon annan eller något annat, ofta ett vagt ”dem” eller ”otur”. 
Individer med stark KASAM drar sig inte för att anklaga andra när verkligheten motiverar 
detta (Antonovsky, 1991). 
     En känsla av sammanhang kan utvecklas i barndomen till följd av barns livserfarenheter i 
det ständiga flödet av stressupplevelser. Förändringar och problem är normala företeelser i 
tillvaron. Vardagens små förtretligheter har inte någon självständig betydelse för KASAM 
utan det är snarare kroniska tillstånd av stress och större så kallade livshändelser som är 
avgörande för hur stark eller svag KASAM individen utvecklar. Det som för en vuxen kan 
upplevas som en trivialitet kan dock ha en annan och betydligt större betydelse för ett barn 
eller ungdom (Näsman, 1998). 
     Erfarenhet av delaktighet och medbestämmande förmedlar en bild av att individen är ett 
subjekt snarare än ett objekt. En känsla av hanterbarhet byggs upp av rimlig belastning på 
barn i deras samspel med omgivningen. I takt med att barnet utvecklar förmågan att välja 
handling blir rimliga krav på handlande från omgivningen en positiv belastning. Uppmuntran 
bör överväga ignorerande och avvisande för att barnet ska ges känslan av hanterbarhet. Om 
barndom och ungdom ger upplevelser av att tillvaron med sina stressmoment är begriplig, 
hanterbar och meningsfull får individen så småningom en global känsla av sammanhang. 
Denna bildar sedan utgångspunkt för hur individen reagerar på stressorer i framtiden (a.a).  
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     Livets gång utgörs i sig av ett ständigt flöde av förändring, som är särskilt påtagligt under 
barndomen. Barn ställs helt enkelt i och med sin födelse inför en värld som de behöver lära 
sig begripa, hantera och finna en mening i. Föräldrar och syskon utgör en del av den världen 
och är framförallt medaktörer i den. Deras gensvar är centralt för utveckling av medvetande 
och ”jag” och därmed för känslan av mening. Familjen bidrar till huruvida barnets 
erfarenheter upplevs som begripliga, sammanhängande, strukturerade och tydliga snarare än 
kaotiska. Detta resulterar senare i om barnet upplever att det har tillgång till resurser för att 
möta de krav som ställs och om dessa framstår som utmaningar värda att lägga energi på, 
snarare än bördor som barnet mycket hellre skulle vilja vara utan (a.a).  
     Enligt Antonovsky är en stressor en händelse som det inte finns någon automatisk adaptiv 
respons på. Kroniska stressorer under barndomen antas leda till svag KASAM. Att leva med 
föräldrar som är missbrukare, har svåra psykiska problem eller misshandlar barnet är exempel 
på sådana negativa tillstånd. Barns naturligt underordnade position i familjen ger dem små 
möjligheter att på egen hand komma ur ett sådant tillstånd. Detta kan leda till svag KASAM 
och ger därmed sämre förutsättning att hantera framtida stressorer. Exempel på 
livshändelsestressorer är att få ett syskon, dödsfall i familjen samt skilsmässa mellan 
föräldrarna med efterföljande nya livsmönster (a.a).  
     De som står individen närmast har betydelse för KASAM. Oftast finns dessa i 
familjesfären men ibland kan de närmaste personerna finnas i andra sociala miljöer till 
exempel bland arbetskamrater, grannar, vänner och andra släktingar. En meningsfull relation 
präglas av en positiv känslomässig laddning fylld av gensvar där det positiva överväger (a.a). 
     KASAM är inte detsamma som en särskild copingstil. Vad personer med stark KASAM 
gör är att välja just den copingstrategi som verkar mest lämpad för att handskas med den 
stressor som han eller hon har ställts inför. Att säga att personer med stark KASAM utmärks 
av en förmåga att välja den strategi som ter sig lämpligast bland en mängd olika tillgängliga 
potentiella resurser är inte detsamma som att säga att allting fungerar tillfredsställande. 
Samma copingstil, beteendemönster eller samma försvarsmekanism kan ha antingen ett högst 
funktionellt eller gravt dysfunktionellt inflytande på hälsan, beroende på vilket problemet är 
(Antonovsky, 1991).  
 

METOD  
Forskningsdesign 
För vår studie har vi valt en kvalitativ design i form av intervjuer samt analys av dessa. Vi 
valde detta tillvägagångssätt för att vi ville gå på djupet och få ett inifrånperspektiv av 
individens självbild och hur det kan upplevas att ha blivit utsatt för mobbning då vi anser de 
utsattas subjektiva berättelser vara viktiga för att öka kunskapen och förståelsen. I vårt arbete 
fokuserar vi på hur individer upplever, tolkar och strukturerar en omgivande verklighet i 
relation till sina tidigare kunskaper och erfarenheter – hur livet och omvärlden får mening 
(Backman, 1998). En fördel med intervjuer är att man får en bild av hur människorna själva 
uppfattar sin värld (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud, 2003). Den är också bättre 
lämpad än den kvantitativa metoden eftersom vi är intresserade av processtänkandet och att se 
människan och problemet med mobbning i helhet (Ruth, 1991). En annan fördel med en 
kvalitativ textanalys är att man kan finna innebörd i texten som ligger dolt under ytan och 
endast kan tas fram genom en intensiv närläsning av texten. Samtalsintervjuundersökningar 
ger goda möjligheter att registrera svar som är oväntade. En annan stor poäng är också 
möjligheten till uppföljning av intressanta yttranden (Esaiasson et al., 2003). Den kvalitativa 
metoden innebär svårigheter med att generalisera resultaten till en större population. 
Forskaren i en kvalitativ undersökning tenderar att inta ett subjektivt förhållande till 
informanterna vilket kan medföra en svaghet vid analysen. En annan nackdel med det 
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kvalitativa tillvägagångssättet är att då man betonar helheten kan det vara svårt att se 
gränserna (Backman, 1998).  
     Anledningen till att vi valde bort kunskaps- och litteraturöversikt var att dessa innebär 
begränsningar då dessa redovisar befintlig kunskap medan vi ville få fram ny kunskap.  
     Forskningsprocessen har för vår del genomsyrats av etiska överväganden (Kvale, 1997). 
Det gäller såväl vid val av forskningsämne, urval av intervjupersoner, formulering av 
intervjufrågor, intervjuernas genomförande samt konfidentialitet vid förvaring av 
forskningsmaterial, utskrift och analys. Vi har överlag arbetat gemensamt såväl vid 
litteraturstudier gällande tidigare forskning  och teorier som vid utformning av frågor och 
genomförande av intervjuer. Intervjutranskriberingen har skett enskilt på så sätt att en av oss 
har skrivit ut intervjun i sin helhet. Sedan har den andra lyssnat och jämfört utskriften med 
bandinspelningen samt korrigerat texten. Uppsatsen har vi mestadels skrivit tillsammans, det 
gäller främst vid analysavsnittet men för att inte hämma varandras kreativitet har vi ibland 
suttit vid varsin dator och arbetat. Därefter har vi reflekterat över varandras resultat, 
kommenterat, diskuterat och slutligen kompletterat där vi ansett det nödvändigt. Detta har vi 
valt att göra för att inte påverkas av varandras åsikter för mycket utan få en bredare och mer 
nyanserad bild.  
 
Vetenskapsfilosofisk position   
Då vår empiri är resultat av kvalitativa intervjuer har vi som vetenskapsfilosofisk 
utgångspunkt valt hermeneutiken. Språket förmedlar vår livssyn och vår förståelse av 
tillvaron. Vi har möjlighet att förstå andra människor, därför att de definierar sin värld, sina 
upplevelser och reaktioner på likartat sätt som vi själva med hjälp av språket. Det finns inget 
neutralt, värderingsfritt språk. Hermeneutiken handlar om språket som medium för 
kommunikation. Enligt hermeneutiskt synsätt kan tänkande och förståelse inte studeras 
isolerat; det är alltid en människa med bakgrund och tidigare erfarenheter som tänker och 
förstår någonting. Avsikten med ett hermeneutiskt forskningsperspektiv är att fånga 
upplevelser, tolka och förstå sammanhang. Meningsfullhet växer fram ur relationer mellan 
delar och helhet (Olsson & Sörensen, 2004). För att få en djupare förståelse för de processer 
som mobbning innebär för självbilden har vi använt oss av teman som vi försöker förstå i en 
ständig växling mellan dels temana för sig och dels i en helhetsbild för att slutligen uppnå en 
rimlig mening och sammanhang. Det innebär bland annat att vi jämför intervjupersonernas 
uttalanden med den helhetliga bilden av intervjun. Detta illustreras med en hermeneutisk 
cirkel nedan inspirerad av Kvale (1997) vari vi även kopplar våra resultat till tidigare 
forskning, vår förförståelse och de teorier vi valt att arbeta utifrån. Intervjuerna har genom en 
halvstrukturerad intervjuguide behandlat följande teman: familj, skola, fritid, åtgärder och 
självbild. 
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Urval, datainsamling och etiska utgångspunkter 
Vi sökte litteratur via bibliotekskataloger, databaser och tidigare c-uppsatser på skolan och 
försökte undvika skrifter som publicerats före 1995 i förhoppning om att erhålla så aktuell 
forskning som möjligt. Sökningen omfattade övergripande skrifter om mobbning och sådana 
som kunde kopplas till våra frågeställningar samt till våra analysverktyg. Den engelskspråkiga 
litteraturen har vi tagit oss friheten att översätta på egen hand. 
     Forskningen får inte utsätta människor för fysiskt eller psykiskt obehag eller skada. 
Människor har rätt till integritet och konfidentialitet (Olsson & Sörenssen, 2004). Då 
mobbning är ett känsligt ämne som är förknippat med skuld, skam och psykisk ohälsa 
bestämde vi oss tidigt för att endast intervjua vuxna människor som har haft tid på sig att 
bearbeta och distansera sig från sina upplevelser. Urvalet har därför varit myndiga personer, 
dels för att minimera skaderisken och dels för att vid intervjuer av personer under 18 år krävs 
målsmans medgivande. Det senare kan också vara känsligt då inte alla mobboffer vågat 
och/eller velat berätta för sina föräldrar. Vi har velat komma i kontakt med vuxna personer 
som varit utsatta för mobbning i grundskolan under minst ett år och det ska ha gått minst två 
år sedan mobbningen upphörde. Urvalet har skett syftesbestämt (Patton, 1990) och vi har 
försökt göra det så representativt som möjligt genom att sätta upp anslag på ett tiotal olika 
högskolor i Stockholm och bett bekanta att sätta upp anslag på sina arbetsplatser. De första sju 
personerna som hörde av sig och uppfyllde kriterierna bokades in för intervju. Av etiska skäl 
och av risk för att färga resultaten valde vi att avböja vänners deltagande. Det är troligt att de 
som valde att kontakta oss gjorde det med intentionen att få prata av sig och/eller bidra till att 
hjälpa andra utsatta genom vår forskning. Detta torde dock inte ha påverkat undersökningens 
resultat. Informanterna är i olika åldrar, kommer från olika delar av Sverige, har olika 
sysselsättningar och könsfördelningen är jämn. De är bosatta i Stockholm för att vara 
tillgängliga för oss men har inte nödvändigtvis växt upp här. Samtliga personer som valde att 
delta fullföljde intervjun vilket innebär att bortfall saknas.  
     Vi har i anslagen informerat om undersökningens syfte, intervjuns tillvägagångssätt, 
deltagarens frivillighet och anonymitet. Intervjupersonerna har i och med deras initiativ till 
kontakt samtyckt muntligen till att delta i undersökningen och har då fått ytterligare 
upplysningar om tillvägagångssätt gällande anonymitet, bandinspelning, att vi är två varav en 
intervjuar och en främst observerar samt att personen när som helst kan avbryta sin 
medverkan (Esaiasson, et al., 2003). Valet att en av oss skulle förhålla sig passiv under 
intervjun grundades på maktfrågan (Kvale, 1997), så intervjupersonen skulle känna sig trygg 
och för att intervjun skulle hållas strukturerad. Vi har även talat om att de färdiga c-
uppsatserna är offentliga men att fingerade namn på personer och platser används för att 
avidentifiera intervjupersonerna. Informanterna har givits möjlighet att godkänna sina citat 
under arbetets gång, erbjudits en upplaga av den slutliga uppsatsen samt bandet med den egna 
intervjun (Esaiasson et al., 2003). Intervjuerna har skett på platser som informanterna valt 
med hänsyn till att de ska känna sig trygga och med hänsyn till avskildhet av konfidentiella 
skäl. Sammanlagt blev det sju intervjuer som varade mellan 45 och 90 minuter. 
Intervjuguidens utformning är tematisk med temat självbild som bärande tema och bifogas i 
bilaga. 
 
Dataanalys 
För att försöka förstå intervjupersonernas upplevelser av utsatthet samt hur de hanterat denna 
har vi formulerat frågorna med systemteori, kognitiv teori och KASAM i åtanke och tolkat 
resultaten enligt samma teorier. Vi berör även coping då detta känns relevant utifrån 
informanternas berättelser.  
     Samtliga intervjuer har skrivits ut ordagrant från bandinspelningen med pauser. I de flesta 
fall har observatören transkriberat intervjun till text. Sedan har intervjuaren lyssnat igenom 
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och korrigerat observatörens utskrift. Transkriberingen har skett enligt Kvale (1997) med 
stegen koncentrering, tematisering och tolkning. I våra data har vi sökt efter mönster som 
framkommit i intervjuerna och vi har även sökt det som avviker (Patton, 1990). För att kunna 
presentera citaten i läsvänlig form har vi valt att inte skriva ut upprepningar av ord, 
utfyllnadsord som ”liksom” och ”såhär”, stakningar och pauser, då dessa inte behövs för vår 
analys. Där vi klippt bort en del av en text klargörs det med tre punkter.  
     Resultaten har analyserats utifrån ovanstående teorier och därefter jämförts med tidigare 
forskning för att se om de överrensstämmer med tidigare resultat. Vårt vetenskapsfilosofiska 
perspektiv är hermeneutiskt och har genomsyrat hela analysen på det sätt som den 
hermeneutiska cirkeln under avsnittet Vetenskapsfilosofisk position visar. Temana 
analyserades utifrån de valda teoretiska perspektiven i syfte att uppnå en hermeneutisk 
förståelsekunskap. 
 
Reliabilitet, validitet och triangulering  
I kvalitativ forskning är det forskaren själv som är det huvudsakliga ”mätinstrumentet” (Ruth, 
1991). Vår förförståelse har till stor del färgat både val av uppsatsämne och frågorna i den 
halvstrukturerade intervjuguiden. Vi har erfarenhet av mobbning genom närståendes utsatthet 
vilket bidragit till vår förståelse för den utsatta men samtidigt anser vi att vi har distans till 
problemet vilket är en förutsättning för att arbeta med ämnet.  
     Urvalet av försökspersoner har gjorts vetenskapligt genom att vi spridit våra anslag till så 
många platser som möjligt med avsikt att få ett omfångsrikt urval med personer ur olika 
grupper och kategorier vilket vi anser att vi lyckats med. Vänner som erbjudit sig att ställa 
upp har vi konsekvent tackat nej till eftersom vi anser det viktigt att inte ha en tidigare relation 
med intervjupersonen, detta för att både intervjun och analysen ska genomföras på ett 
vetenskapligt sätt. 
     Vi bekantade oss med tidigare forskning och teorier innan vi skapade vår intervjuguide. Ett 
fåtal av böckerna läste vi på var sitt håll och visade varandra en sammanfattning och utvalda 
delar. Intervjuerna spelades in på band. Öppna frågor användes för att inte påverka 
intervjupersonerna och när så behövdes ställde vi uppföljande frågor för att säkerställa att vi 
förstått den rätta innebörden i svaren. För att stärka reliabiliteten har vi i enlighet med Kvale 
(1997) granskat varandras utskrifter och korrigerat eventuella fel. Intervjuerna skrevs ut i 
talspråk med stakningar och pauser för att undvika feltolkningar och för att ge de belysande 
citaten dess rätta mening. Samtliga intervjuer är kontrollerade av oss båda. Även 
kategorisering och tolkning av data gjordes tillsammans vilket ökar hållbarheten i 
tolkningarnas logik (a.a). 
     Reliabilitet handlar om att metoden beskrivs utförligt och noggrant för att kommande 
forskare ska kunna upprepa undersökningen med liknande resultat. För att säkerställa 
reliabiliteten har vi beskrivit vårt tillvägagångssätt och bifogar vår intervjuguide och vårt 
anslag där vi söker intervjupersoner i bilagor. Tillvägagångssättet har varit 
undersökartriangulering då arbetet med uppsatsen till övervägande del har utförts tillsammans 
vilket innebär att vi kunnat kontrollera, reflektera och fördjupa processen samt prövat 
tolkningar och reflektioner mot varandra. Även teoritriangulering har använts då vi i analysen 
använder tre olika teorier. Tvärvetenskaplig triangulering har använts genom att vi 
kombinerar ett psykologiskt med två sociologiska perspektiv (Patton, 1990). 
     Validitet avser huruvida undersökningen ger svar på de frågeställningar man avser att 
svara på (Ruth, 1991). Validering är en kvalitetskontroll av alla undersökningens stadier 
(Kvale, 1997).  
     Vår intervjuguide präglas av processtänkande genom sina teman och genom de frågor vi 
ställt. Detta är nödvändigt för att få svar på våra ursprungliga frågeställningar, nämligen: hur 
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beskriver ett urval av intervjupersoner sina erfarenheter av vägen ut ur mobbning, samt hur 
beskriver intervjupersonerna sin självbild före, under och efter att de varit mobbade?  
     Belysande och fylliga citat har använts för att ge läsaren möjlighet att se underlaget för 
våra tolkningar och även göra egna. Genom citaten säkerställer vi den interna validiteten 
(Patton, 1990). Intervjupersonerna har fått komma till tals genom att vi ställt öppna frågor 
samt tillåtit långa pauser vilket gett intervjupersonen gott om tid att associera och reflektera 
för att sen själv bryta tystnaden med betydelsefull information (a.a). Vi har varit noga med att 
skapa trygga intervjusituationer genom att informanterna fått välja tid och plats. Informanten 
har inför intervjun fått ett papper med våra fem teman på för att inte utsättas för obehag och 
känna någorlunda kontroll över situationen. Detta har stärkt såväl validiteten som 
reliabiliteten i och med att intervjupersonerna känt sig bekväma och därmed kunnat delge 
ärliga och utförliga berättelser. Vi har inte heller värderat och analyserat personernas utsagor 
öppet under själva intervjun (Ruth, 1991).  
 
Generaliserbarhet  
Vi har genom vår studie möjliggjort en naturalistisk generalisering då intervjupersonernas 
erfarenheter framkommit från tyst kunskap. Genom våra intervjuer har denna kunskap 
verbaliserats och övergått till explicit påståendekunskap enligt Kvale (1997). 
 
Avgränsningar 
Vårt intresse ligger i att forska om åtgärder och individernas självbild och kognitioner före, 
under och efter mobbningsprocessen. Med hänsyn till det har vi avstått från att lägga allt för 
mycket fokus på hur mobbningen utövades i praktiken.  
     Urvalet av intervjupersoner är begränsat till myndiga individer av etiska skäl. Vi har valt 
att utföra endast en intervju med varje informant. Enligt Patton (1990) kan upprepade 
intervjuer få vissa likheter med ett terapeutiskt samtal. Forskare har ett etiskt ansvar att inte 
begära eller ta fram kunskaper om individen som kan riskera att skada personen. Våra 
intervjuer var djupgående och om vi hade upprepat intervjuerna med informanterna fanns en 
risk att hamna i en sådan ovan beskriven situation vilken vi inte har kompetens att behärska.  
     I uppsatsen har vi fokuserat på mobbning av barn i grundskolan, då barnen har en svagare 
position i samhället jämfört med vuxna och vi anser det viktigt att lyfta fram deras berättelser. 
Vår förförståelse om att vara utsatt för mobbning som barn kan ge skadeverkningar även i 
vuxenlivet har stärkts genom arbetets gång. Vi vill därmed inte på något sätt förringa det 
allvarliga med fenomenet vuxenmobbning. Könsmobbning är ett viktigt problem men de av 
oss förmodat begränsade möjligheterna att finna intervjupersoner om ett så snävt ämne 
avskräckte oss från att beröra detta.  
     När det gäller valet av teorier fanns många att välja mellan. Vi ville begränsa oss till tre för 
att minimera risken för en ytlig analys. Vi ville inte använda kristeori med hänvisning till att 
det är allmänt känt att erfarenheten att vara utsatt för mobbning innebär en personlig kris och 
det faktum att vi fokuserar på hur de före detta mobboffren hanterat sin utsatthet samt vilka 
faktorer som hjälpt dem att gå vidare och inte vill belysa krisen mer än nödvändigt med tanke 
på förståelsen för vår studie. I inledningsskedet funderade vi kring stämplingsteori men 
upplevde att det innebar en något snäv tillämpning på vår frågeställning och att kognitiv teori 
och coping behandlade samma grundtanke men på ett mer omfattande sätt. Psykodynamisk 
teori har redan använts i många andra studier, vilket var en av anledningarna till att vi valde 
bort det. Vi ville helt enkelt använda nya synsätt. Dessutom analyserar vi inte barndomen och 
det som skedde innan mobbningen i större utsträckning utan lägger tyngden på under och 
efter mobbningen, samt på det som är positivt och har hjälpt personerna att härda ut och att gå 
vidare. Eftersom vi är mer intresserade av intervjupersonernas självbild än deras beteende 
känns kognitiv teori mer fruktbar än behaviorismen.  
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     Det fanns alltså flera uppenbara teorier att välja bland men vi upplever att våra tre är bra 
komplement till varandra och ger flera infallsvinklar på problemet då de är både psykologiska 
och sociologiska och passar våra teman och frågeställningar bra. Individens självbild 
analyseras med KASAM och kognitiv teori medan kopplingarna mellan åtgärder och 
individen i förhållande till familj, skola och fritid bäst förstås med systemteorins hjälp.   
 
RESULTAT 
Vi inleder med en kort presentation av intervjupersonernas nuvarande ålder, sysselsättning 
och civilstånd samt under vilken period de var utsatta för mobbning i skolan. Namnen är 
fingerade för att inte röja informanternas identitet. Intervjupersonernas citat redovisas under 
respektive tema. Före varje citat ges en sammanfattande kommentar om vad citatet innehåller 
med undantag för tema ”självbild innan” där citaten är lättöverskådliga. I slutet av varje tema 
har vi en sammanfattning där vi påvisar mönster, avvikelser och annat av intresse.  
 
Presentation av intervjupersonerna  
IP 1: Samuel, 38 år, gift och har barn. Arbetar som ingenjör. Intervjuades i hemmet. Blev 
mobbad från fjärde till nionde klass. 
 
IP 2: Maria, 34 år, sambo och har barn. Studerar. Intervjuades på Socialhögskolan. Mobbades 
mellan fyran och åttan. 
 
IP 3: Angelika, 21 år, ensamstående, inga barn. Studerar. Intervjun genomfördes på hennes 
skola. Var utsatt för mobbning under hela grundskole- och gymnasietiden. 
 
IP 4: Robin, 29 år, ensamstående, inga barn. Studerar. Intervjuades på Socialhögskolan. Blev 
mobbad från mellanstadiet till och med gymnasiet. 
 
IP 5: Joel, 26 år, ensamstående, inga barn. Studerar. Intervjuades på ett café. Mobbades 
mellan fjärde och nionde årskursen.  
 
IP 6: Kerstin, 41 år, ensamstående, inga barn. Studerar. Intervjun ägde rum på vår skola. Var 
utsatt för mobbning från andra till nionde klass.  
 
IP 7: Lena, 45 år, gift och har barn. Arbetar som skådespelare. Intervjuades i hemmet. Blev 
mobbad från trean till sexan. 
 
Tema familj 
Intervjupersonerna berättar om uppväxten i ursprungsfamiljen. De beskriver olika grader av 
engagemang från föräldrarnas sida. Somliga berättar om missbruk, psykisk ohälsa och övriga 
problem i hemmiljön. I vissa fall har det funnits andra viktiga vuxna för barnen.  
  
IP 1, Samuels familj bestod av mamma, pappa och fyra syskon. Han nämner inga problem i 
familjen: 
     

Vi hade det rätt bra och mina föräldrar har uppfostrat mig på … en kristen grundsyn och 
jag har behållit det, mer än mina föräldrar tycker jag … Det som har varit lite jobbigt 
faktiskt med uppväxt och skolgång är att vi flyttade mycket. 

 
IP 2, Maria, växte upp med mamma, pappa och en äldre syster. Föräldrarna och systern hade 
problem: 
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Vi hade en bra relation … men … det var många som mådde dåligt i min familj … Min 
syster … försökte begå självmord … jag mindes inte så mycket av … vad min familj hade 
gått igenom. 

 
IP 3, Angelika, hade föräldrar och en bror. Hon berättar om en familj med goda relationer där 
föräldrarna gav mycket stöd: 
     

Det var väl bra. Jag var väldigt fysiskt aktiv … och sportade mycket … och föräldrarna 
de hängde med … så de ställde verkligen upp … Min mamma var ett otroligt stöd … jag 
blev ju mobbad redan när jag började ettan … och hon jobbade precis intill skolan … så 
jag gick över dit så fort det var någonting och pratade med henne … Så mamma har varit 
den personen som jag pratat med och ventilerat med, men pappa har ju så fort det varit 
någonting speciellt varit där och stöttat upp. 

 
IP 4, Robin, hade en syster och föräldrar. Han beskriver problem och dåliga relationer: 

 

Våra relationer har aldrig varit jättebra … mina föräldrar har inte engagerat sig sådär 
jättemycket … det har varit som enskilda öar, istället för en kontinent … så vi har inte 
fått så mycket stöd överhuvudtaget från våra föräldrar … Min syster har haft väldigt 
mycket problem ... och jag har också haft en del problem … så vi har inte kunnat stötta 
varandra förrän nu i vuxen ålder … Min moster var ganska viktig för mig för att hon var 
som någon sorts extramamma … hon var lite vettigare än min riktiga mamma … men hon 
bor utomlands så vi träffades ett par gånger om året … jag har aldrig haft speciellt 
många vuxna runt omkring mig, speciellt många människor överhuvudtaget. 

 
IP 5, Joel, växte upp med sin syster, mamma, pappa och senare styvpappa. Hemmiljön 
präglades av missbruk och bråk. Joel fann stöd hos sin mormor: 
 

Jag kommer från en problemfamilj … pappa var drogmissbrukare … morsan var inte 
aktiv missbrukare men blev det senare med sin sambo … som hon hade efter min pappa 
… Det var mycket bråk och så där … Mina minnen från min uppväxt är ganska 
fragmentariska … det är först nu på senare år som det har börjat komma tillbaka minnen 
som inte bara är dåliga … Syrran och jag hade en väldigt dålig relation, jag tog ut 
väldigt mycket av mina aggressioner på henne … Hon blev ett sätt att kanalisera det jag 
kände … Idag har vi en jättebra relation … Jag har egentligen aldrig upplevt någon form 
av familjegemenskap … pappa blev ju aldrig någon fadersgestalt … morsans sambo efter 
pappa var på många sätt krångligare eftersom det var alkohol inblandat … han slog oss 
inte men det var väldigt nära … Men mormor var ett ganska stort stöd … hon var alltid 
en trygghetsfaktor. 

 
IP 6, Kerstin, beskriver två familjer, en med sin mamma och biologiska pappa och en senare 
med sin mamma och en styvpappa. Hon vittnar om missbruk och självmordsförsök hos 
föräldrarna och en otrygghet för egen del: 
 

Min första familj bestod av min biologiska mamma och pappa, min pappa var narkoman 
… vi var alltid rädda för att min pappa skulle vara hemma, för att han var så våldsam … 
sedan så minns jag bara massa otrygga situationer … och chockupplevelser … jag stod 
alltid utsatt och ingen skyddade mig … det var min första barndomsperiod som sträcker 
sig till jag var fem-sex år någonting … Min biologiska pappa åkte in på någon anstalt, 
någon alkoholavvänjning eller om det var ett fängelse det vet inte jag … Vid fem års 
ålder träffade min mamma en man … och han var en lugn person … med mer normalt liv 
… Jag kände mig trygg med honom … helt plötsligt fanns det någon som tog hand om 
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mig … Han kunde inte vara trogen mot min mamma … det gjorde min mamma väldigt 
olycklig, så hon började dricka sprit ... hon försökte begå självmord flera gånger.  

 
IP 7, Lena, berättar att pappan dog tidigt. Hon beskriver en god relation till mamman som 
senare gifte om sig och skaffade barn med en ny man. Relationen till styvpappan var inte så 
nära: 
 

Jag är uppvuxen med min mamma. Min pappa dog när jag var väldigt liten och jag har 
inga syskon så jag växte upp med mamma som var min stora trygghet … och vi stod 
varandra väldigt nära … men mammas nya man … tog mig inte till sig … och det 
upplevde jag som att han inte brydde sig. 

 
Sammanfattande kommentarer 
Ip 3 och 7 har vuxit upp i familjer med goda relationer där de har fått stöd av minst en 
förälder. Ip 1 tycker att det var bra med den kristna grundsynen hans föräldrar hade men 
beskriver inte relationerna i familjen närmare. Ip 2 säger att relationerna inom familjen var 
goda men berättar samtidigt om psykisk ohälsa som bland annat yttrade sig i 
självmordsförsök.  
     Ip 4, 5 och 6 fick inte stöd från sina föräldrar men berättar om andra viktiga vuxna såsom 
moster, mormor och styvpappa. 
     För intervjuperson 5 och 6 präglades hemmiljön av otrygghet som hade sin grund i 
missbruk och bråk mellan föräldrarna.  
 
Tema skola 
Informanterna beskriver hur mobbningen började, vilka som utförde den, hur de upplevde 
skolan och hur de hanterade sin utsatthet.  
 
IP 1 återger hur mobbningen började i samband med att han bytte skola då familjen flyttade 
till en större bostad. Efter det saknade han jämnåriga vänner: 
 

Det var några klasskamrater … det är ju namn som jag inte kan glömma … Sedan var 
det ett gäng tjejer faktiskt … Och det var ju olyckliga människor, det har jag förstått 
senare … Jag kom lite grand som en utböling där … sedan hade jag glasögon och så var 
jag liten och klen … Det var mycket som var positivt, i högstadiet hade jag en jättebra 
klassföreståndare, jag hade även en jättebra engelsklärare … I den första skolan var 
allting trevligt och harmoniskt … där hade jag vänner men där var man ju för ung för att 
hålla kontakten med dem när man flyttade … I den andra skolan så hade jag väl en i 
klassen men han flyttade senare, och efter det så hade jag en fem år yngre granne som 
bästa kompis … Under skoltid hade jag faktiskt inga vänner. 

 
För IP 2 började det när hennes kamrater slutade i klassen. Bortsett från skolarbetet upplevde 
hon skolan som en pina: 
 

Det började när jag gick i fyran … alla mina vänner jag umgicks med började försvinna, 
en efter en, de flyttade … då var alla grupperingar gjorda … de hade blivit tuffare och 
jag matchade inte in där helt enkelt … Det var en tjej som började mobba mig. Det var 
både fysisk och psykisk, hon slog till mig och alla hejade på … Jag kände mig väldigt 
ensam … i början var det fysiskt men sedan blev det att … de ignorerade mig … Skolan 
var en pina, jag längtade verkligen till helgen och jag hade ont i magen … men ändå 
försökte jag lyckas i skolan, jag visste att det var viktigt för mina föräldrar … Själva 
skolarbetet tyckte jag var roligt … det som var jobbigt var när lektionerna var slut och 
jag skulle ut på rast. 
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IP 3 lämnades utanför på grund av att de andra barnen upplevde hennes intressen som 
konstiga för en tjej. Hon minns inget positivt alls med skolan under låg- och mellanstadiet. 
Hennes berättelse förtäljer även mobbning från vuxnas sida:  
 

Det började med killarna i klassen … vi var nio tjejer i klassen och det kanske var för att 
man alltid var två och två, man valde bästisen och vi var ju en ojämn och det blev jag, 
lite på grund av att jag höll på med typiska killsporter och tjejerna tyckte jag var 
jättekonstig och udda för alla andra red. Så jag var lite för mig själv … På rasterna 
kanske de lekte någon lek och så fick inte jag vara med. Så i slutändan var det både 
tjejerna och killarna. Det var mest rasterna, då var det inte några vuxna i närheten, men 
det var även på lektionerna … Den läraren jag hade i lågstadiet hatade jag över allt 
annat och det kändes som att hon var mer ute efter att vara taskig mot mig än att hjälpa, 
stödja och vara schysst … Från ettan till sexan hade jag ingen specifik vän … Under 
sommaren mellan sexan och sjuan blev det lite uppsplittringar mellan bästisparen så då 
började jag umgås med en tjej som alltid hade varit med den här ledaren … vi hängde 
ihop hela högstadiet, så då var det bra … Jag kommer faktiskt inte på något positivt, som 
sagt att gå i trean och vilja sluta skolan och inte vilja finnas vid liv liksom … Det var väl 
mer fritiden som var min positiva grej … Jag gick till skolan … mina föräldrar sa att 
”sköter du inte skolan så får du inte hålla på med idrotten, för skolan är det som går i 
första hand” så jag skötte skolan. 

 
IP 4 berättar att han hade någon vän i klassen, men trots det blev han lämnad utanför, både av 
klasskamrater och lärare, och berättar under intervjun att då klassen åkte på en resa 
tillsammans fick han bo själv när de andra fick bo i grupper. Han fick även göra grupparbeten 
själv. Skolan innebar mycket ensamhet men själva skolarbetet kunde vara roligt:  
 

Jag var mobbad från mellanstadiet och upp till och med gymnasiet … Det var mest 
passiv mobbning, utfrysning … Jag blev bortglömd ibland och kände inte att jag kunde 
delta i den sociala biten … Jag blev utsatt eller utpekad också av läraren … Jag var inte 
en del av klassen, jag fanns inte liksom … jag kände inte att det var någon som brydde 
sig … Jag hade en kompis som jag umgicks med fram till högstadiet … och en i 
högstadiet … Det var i princip de två … Jag tyckte det var roligt att lära sig saker … när 
man fick fördjupa sig i någonting … nästan som man går in i en annan värld … det var 
det som var min räddning, förutom min fantasi … Annars tyckte jag det var jobbigt att 
ingen någonsin ställde upp, ingen såg att jag var utanför … Jag satt mest ensam … 
lärarna bara gick förbi … Jag visste vad som skulle hända om jag skulle börja skolka, 
det skulle bara slå tillbaks på mig själv för att jag skulle skämmas för att jag inte var en 
duktig pojke liksom. 

 
IP 5 upplevde mycket ensamhet, ångest och somatiska besvär samt mobbning från både elever 
och lärare:  
 

Det började när jag var tio år … med ren utfrysning … jag blev utstött från gruppen helt 
enkelt och fysiskt våld kom senare, i högstadiet … då var jag mer eller mindre 
brännmärkt liksom … Jag var väldigt ensam, hade inga kompisar. Jag hade en kompis i 
och för sig … han hade ganska hög status … När vi blev kompisar avtog det lite grand 
faktiskt … men han flyttade när jag var tretton och det var ett jättehårt slag för mig … då 
blev mobbningen ännu starkare … Vi var samma klass från ettan till nian och det var 
vissa personer i den här klassen som höll på hela tiden … Det var mer killar faktiskt … 
tjejerna var schysstare … de ignorerade bara, gjorde aldrig någonting direkt … Jag 
kommer mest ihåg tomma korridorer, jag skolkade väldigt mycket och jag hade vissa 
vägar som jag gick … för att undvika att någon kanske skrattar eller säger någonting … 
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Jag var jättedeprimerad också, hade magkatarr och ångestattacker och jag fick nåt 
migränanfall under den här tiden, mådde väldigt illa på morgnarna … Det var inte bra 
lärare på den skolan ... Det var en viss mobbning från lärare också, hur konstigt det än 
kan låta … Dels det att de inte brydde sig så mycket och dels det att en del anklagade en 
hela tiden … att man var glömsk och distraherad och man blev lite hackkyckling. Det var 
ingen som brydde sig om att ta reda på bakgrunden … men jag tycker ändå att det borde 
vara ganska lätt att urskilja varför någon beter sig på ett sånt sätt. 

 
Han kunde emellertid se positiva aspekter med skolan och vad som fick honom att stå ut:  
 

Svenska trivdes jag väldigt bra med eftersom jag fick utveckla min talang med språk och 
skriva och sådant där, och läraren … var trevlig … Jag levde i någon form av 
fantasivärld på lektionerna och så där, jag skrev små sagor, läste böcker och lärarna 
brydde sig inte, jag var som ett spöke liksom i den här skolan. Det var en stor hjälp också 
för jag brukade skapa någon hjältekaraktär som gjorde alla de sakerna som jag inte 
kunde göra just då och jag byggde upp en bild av att ”det är det här som är gott och det 
här som är ont”. 

 
För IP 6 började mobbningen då hon kom till en ny skola och redan befann sig i en osäker 
tillvaro:  
 

När vi flyttade ihop med honom (styvpappan) bytte jag från en skola där jag kände alla i 
klassen, så för mig var det ett väldigt svårt steg, jag kände mig ensam och det var en svår 
situation, hela mitt liv tumlades om, både ny man i familjen och helt nya klasskamrater … 
när den nya mannen var otrogen mot mamma … stötte hon liksom bort mig, hon ville inte 
ha mig nära så jag kände mig både utstött från mamma och de nya klasskompisarna. Det 
var då jag började få problem … i andra årskursen … när jag började nya skolan och 
var tvungen att lämna … mina vänner (gråter). 

 
Kerstins situation förbättrades lite då hon fick kompisar som stöttade henne mot mobbarna. 
Skolan var trots mobbningen en fristad för henne och hon tyckte om delar av den:  
 

Men sedan fick jag två tjejkompisar som var mina beskyddare på något sätt. Jag vet inte 
varför … Jag kunde inte försvara mig på ett … förståndigt sätt, jag sade saker 
känslomässigt och skrek eller reagerade mer som ett litet barn … men mina beskyddare 
kunde resonera på ett sansat och förståndsmässigt plan … killarna accepterade aldrig 
mig … så jag försökte undvika killarna och umgås med dem som accepterade mig istället 
men det var alltid några tjejer som tyckte det där ”uh, vad tjock” om mig … Jag tyckte 
det var roligt att gå till skolan, jag tyckte om att få kunskap, eller jag tyckte om lärarna, 
för mig var det avkoppling när jag kom till skolan. Hemma var det kaos. Det kanske var 
för att jag visste vad som väntade mig någorlunda i skolan, jag kunde känna att det var 
fasta strukturer … För mig var det trygghet med ordning och struktur och det gjorde att 
jag kunde slappna av och jag visste vad jag skulle förbereda mig för mentalt … Alla åren 
till nionde klass bestod av spänning, och liten tid för avslappning. 

 
IP 7 blev mobbad för sin dialekt. Läraren ingrep inte och Lena fick försvara sig med 
knytnävarna. Hennes situation i hemmet präglades av förändringar vilket hon upplever bidrog 
till hennes utsatthet. Hon led av kroppsliga symtom till följd av mobbningen och kände ångest 
som gjorde henne okoncentrerad i skolan:  
 

Jag blev mobbad då jag kom som skånsk tjej till Norrland … Så flyttade jag till en 
släkting i Småland och där blev jag mobbad för jag pratade någon slags korsning av 
norrländska och skånska. Men då valde jag knytnäven, jag slogs väldigt mycket … sedan 
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när jag kom tillbaka i fjärde klass fick jag en ny lärare … Han såg ingenting … och det 
gjorde väl inga lärare. Då satte mobbningen fart … Det var tufft för mig, jag hade ju en 
ny familj också … och min mamma hade inte tid … så jag var ett mycket lämpligt offer … 
Jag hade jättemycket problem med ont i magen och jag grät väldigt mycket och det var 
mycket förenat med ångest, just att jag aldrig var säker på om jag var upptagen i gänget 
eller inte, det var det som var mitt problem … Jag har alltid haft lätt i skolan … men jag 
blev ju okoncentrerad av att det här tog så mycket tid. Så jag var ju mer upptagen av det 
än att följa med på lektionerna ... Många gånger ville jag inte gå till skolan … Jag var 
naturligtvis mycket ensam i skolan … Jag tror inte de (mobbarna) vet vad de gör riktigt, 
de bara gör någonting de måste ha utlopp för, för att hon har det dåligt hemma. Det var 
ju egentligen rätt synd om den här tjejen. 

 
Sammanfattande kommentarer 
Skoltiden präglades för flertalet informanter av ensamhet. Ett par av dem hade vänner i 
klassen. Ip 3, 4 och 5 blev mobbade av såväl vuxna som elever. Ip 3 är den enda som inte fann 
något positivt alls med skolan, de andra tyckte om någonting med skolan såsom skolarbetet 
och/eller läraren. Tre informanter somatiserade ångesten på flera sätt. Det var vanligt att 
mobbningen började i samband med byte av skola och när grupperingar redan var gjorda. Ip 1 
och 7 formulerar tankar om olycklighet hos deras plågoandar.  
 
Tema fritid 
Här berättar intervjupersonerna vad de gjorde på fritiden, vilka de tillbringade den med samt 
egna tankar och känslor i samband med detta.  
 
IP 1 hade flera fritidsintressen och beskriver på vilket sätt de varit bra för honom. Han nämner 
inga kamrater men att han umgicks med sina syskon: 
 

Vi bodde … nära till naturen så man var ju där, både sommar och vinter … Hemma hade 
jag en tågbana, läste böcker … och fyra syskon att umgås med. Jag spelade flöjt och 
piano också … Man kan säga att det var en bra flykt ifrån den trista vardagen, skolan 
och så … I åttan började jag träna … På några månader tränade jag upp mig, jag gjorde 
70 armhävningar på 45 sekunder … Träningen var som en drog för mig ett tag. 
     Man skaffade sig ett extremt vapenintresse … även ett intresse mot stridsvagnar … 
när jag har varit som mest intresserad av sådana här grejer … så var det när jag flyttade 
för det var ju en trygghetskänsla, men även under mobbningsperioder. För stridsvagnar 
är som sköldpaddor, man drar sig in i sitt skal. 

 
IP 2 försökte att inte tänka på skolan. Hon hade inga fritidsintressen och få vänner: 
 

Jag hade inte så många (fritidsintressen) faktiskt … Jag umgicks rätt så mycket med en 
kusin som var jämnårig, man kan säga att hon också på något sätt mobbade mig … Jag 
hade rätt så många vänner i början … men på något sätt tog hon över, hon var … en 
dominant person … Jag försökte att inte tänka på skolan. 

 
IP 3 berättar under intervjun att hon älskade att idrotta på fritiden. Hennes hockeytränare 
ansåg att flickor inte ska spela i killag och mobbade henne vilket drev på mobbningen av 
killarna i laget. Många av killarna gick i hennes skola:  
 

Jag höll ju på och sportade … så jag hade hela tiden saker att göra, det var det som … 
gjorde att man orkade hålla sig uppe … Någon gång kanske man var med någon kompis, 
men det var väldigt sällan … Jag spelade i ett killag … även tränarna mobbade mig … vi 
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har haft möten med tränarna mamma och jag … berättat för dem hur det ligger till, att 
tjejer får spela i killag och så där. 

 
IP 4 träffade inga vänner på fritiden och var mest hemma. De aktiviteter han hade bedrevs inte 
tillsammans med andra barn. Han sökte tröst och kraft i sin fantasi: 
 

Jag har behövt ta hand om mina föräldrar … Om jag inte var hemma blev mamma orolig 
så jag satt alltid hemma och läste eller tittade på TV, då slapp jag också utsätta mig för 
att kanske bli avvisad … Jag spelade piano … och jag sjöng … Jag har väldigt bra 
fantasi och jag har alltid läst mycket och tittat på TV och hittat på massa grejer liksom i 
huvudet … Så jag har klarat mig ganska bra på grund av det. 

 
IP 5 hade inga vänner och levde sig in i en fantasivärld. I högstadiet fann han en räddning i 
kampsport och fick stöd av tränaren där: 
 

Jag spelade fotboll från ettan till fyran … Det slutade jag med på grund av mobbningen 
för det var samma personer … i fotbollen … som mobbade. Sedan spelade jag pingis … 
ett litet tag … Jag hade små lekar för mig själv, jag hade sagor i huvudet liksom … jag 
var ute mycket i skogen … och pratade med träden … Jag hade en enorm fantasivärld 
alltså som jag rörde mig i … men jag hade inga kompisar … I högstadiet började jag 
träna kampsport … tränaren var också utbildad kurator och märkte att allt inte stod rätt 
till, så han bjöd hem mig på middagar och så där … och hade någon form av dialog med 
morsan … och det (träningen) var en jättestor räddning, inte på grund av att jag kunde 
slå tillbaka för det gick inte, det var för mycket folk inblandat, utan snarare för själva 
känslan av att göra någonting och dessutom för en person som jag respekterade väldigt 
högt … Jag mådde bra när jag tränade … Jag kände mig trygg där … det ser jag som 
väldigt avgörande för att jag ändå har klarat mig förhållandevis bra.  

 
IP 6 hade ett antal fritidsintressen. Hon ger också uttryck för att fantasin var viktig för henne: 
 

Jag gick på balettundervisning ett tag men jag kände mig klumpig, jag gick i någon 
teaterskola … det tyckte jag var jätteroligt … jag tyckte mycket om att rita … mycket 
fysiska aktiviteter och så var jag mycket för att uttrycka min fantasi. 

 
IP 7 hade flera aktiviteter och en vän hon träffade varje helg:  
 

Min räddning var att jag fick en annan kompis som inte gick i samma skola … och hon 
och jag kamperade ihop och hon var också ett mobboffer … Jag var med henne varje 
helg … Då kunde vi släppa allting med skolan … Vi hade det jättejättebra. Just att vi 
hade samma situation gjorde att vi blev så viktiga för varandra … Rollspel och att klä ut 
sig och Barbie, det var liksom det stora i livet. Sedan red jag med hästtjejerna … och 
innan dess dansade jag väldigt mycket … teater höll jag på med. 

 
Sammanfattande kommentarer 
Vi kan se att informanterna till övervägande del beskriver fritiden som positiv. Flera som 
utövade idrott, musik och teater talar om trygghet och räddning. För ip 5 var tränaren också 
väldigt viktig som förebild. Ip 3 blev mobbad av sin hockeytränare men trivdes med själva 
idrottsaktiviteterna som fick henne att ”leva upp”. Många berättar att fantasin var väldigt 
viktig på så sätt att den hjälpte dem att glömma utsattheten i skolan. Ip 6 som hade en otrygg 
hemmiljö berättar att hon prövade många fritidsintressen och tyckte mycket om fysiska 
aktiviteter och att få uttrycka sin fantasi. För ip 4 hade fritiden likheter med skolan på så sätt 
att han var tämligen isolerad från socialt umgänge utanför familjen. Han gick i musikskola en 
tid men både sången och pianospelandet försiggick med endast vuxna lärare närvarande. 
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Tema åtgärder 
Under detta tema har intervjupersonerna fått frågor om huruvida åtgärder vidtogs, vilka som 
utförde dem samt konsekvenser för informanterna. De berättar om skolans och föräldrarnas 
eventuella reaktioner och aktioner men även om sina egna handlingar.  
 
IP 1 berättade både i skolan och hemma men fick ingen hjälp och mobbningen fortlöpte. 
Samuel berättade under intervjun att han genom att styrketräna fick mod och kraft att försvara 
sig mot den fysiska mobbningen som också avtog i slutet av högstadiet: 

 

Jag berättade hemma och jag sa även till lärarna men de i princip struntade i det ... Min 
pappa tyckte att jag kunde slå tillbaka, och det kunde jag ju inte. Mamma, hon tyckte väl 
inte så mycket … Min klassföreståndare var bra på många sätt, han tolererade inte 
mobbning, men jag tror att det var svårt eftersom han var ensam på nåt sätt, det var inget 
stöd från skolledningen eller så … Att jag tränade … hjälpte för mig men jag tycker inte 
att man ska behöva lösa problem på det viset. 

 
IP 2 försökte först slå tillbaka, då blev hon utskälld av lärarna som inte sett vad hon var utsatt 
för. Maria vågade inte berätta om sin utsatthet vare sig för sina föräldrar eller för sin stränga 
lärare. När hon inte orkade längre bad hon om att få byta skola vilket de vuxna tyckte var en 
bra idé: 
 

Jag försökte dölja att jag var mobbad, jag talade inte om för mina föräldrar för jag visste 
att de hade sina egna bekymmer. Min pappa … var alltid på olika möten och … det var 
hans värld … Jag såg upp till honom så jag ville klara av det här själv, jag ville vara tuff 
och skämdes över att jag blev mobbad och inte … slog tillbaka, jag kände mig urdum … 
Jag hade för mig att det var fult att tjalla … jag talade inte om det för min lärare heller 
… vi hade en rätt sträng lärare … jag vet inte om det var hans attityd som gjorde att jag 
inte vågade prata med honom … jag fick för mig att det skulle bli värre … att jag skulle 
bli ännu mindre omtyckt om jag tjallade på dem … Sedan så orkade jag inte mer, jag sa 
till mina föräldrar hur det var i skolan … då sa min pappa ”Du får slå tillbaka” … jag sa 
till läraren att jag ville byta skola, och då kopplade de in en psykolog, de (alla) tyckte det 
var en bra idé. Samtidigt som jag ville bort från den skolan så blev jag ledsen för att de 
tyckte att det var bra att jag försvann … jag kände på nåt sätt att det var jag som var 
problemet, det blev bekräftat för mig. 

 
I den nya skolan blev hon också mobbad och hennes situation uppmärksammades inte där 
heller. Marias situation blev ohållbar så hon tog själv kontakt med barnpsykiatrin när hon var 
12 år: 
 

Sedan började en tjej i klassen … hon var väldigt tuff och sökte sig till mig … med henne 
lärde jag mig skolka … och snatta. Jag tyckte om att vara med henne för jag kände mig 
tuff … Så märkte jag att det inte gick längre, så jag var rätt så klok, jag tog kontakt med 
barnpsykiatrin … sedan ringde en psykolog … men sedan fick psykologen för sig att vi 
skulle ha familjeterapi, hela familjen skulle behandlas och jag tror det blev för mycket för 
min familj då, för det var mycket som kom fram … till slut mådde alla jättedåligt. 

 
Marias föräldrar vidtog nästa åtgärd genom att sända henne utomlands: 
 

Eftersom det hade gått så långt att jag snattade och inte gick i skolan så bestämde mina 
föräldrar att … de skulle skicka mig till sitt hemland … då bodde jag hos en släkting där 
och det gick bra i skolan, jag fick vänner … då var jag nästan populär för alla ville veta 
hur det var i Sverige. 
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När Maria kom tillbaka till Sverige blev hon inte mobbad men nya problem uppstod till följd 
av den tidigare mobbningen. Maria hade svårt att anpassa sig och tog återigen initiativ till en 
lösning på problemet: 
 

Sedan när jag kom tillbaka blev det jobbigt för mig … då fick jag för mig som 14-åring 
att jag var jättedjup och alla var ytliga så det var min nya identitet … jag hade andra 
kläder och jag skulle inte bry mig om ifall jag passade in, så jag valde själv att stå 
utanför och då kändes det bättre, men jag hade också problem då, för att på något sätt 
lurade jag mig själv för jag ville ändå ha vänner i klassen … då började jag skolka igen, 
men jag tog kontakt med kuratorn i skolan ... och berättade allt och hon hjälpte mig 
faktiskt … Jag sa till henne att jag har fobi för att vara i klassrum, jag får för mig att de 
hånar mig, jag har upplevt det förr så jag tror att det kommer att upprepas. Det fanns en 
speciallärare som hade en liten klass för barn som hade andra problem än jag … hon 
(kuratorn) sa … ”Du kan väl gå vissa lektioner i din klass och du kan gå vissa lektioner 
med de här barnen bara för att du ska gå kvar i skolan” … och det hjälpte mig faktiskt 
för specialläraren var väldigt trevlig och så hade de enskild (undervisning) för mig … 
Jag kände mig jättenöjd. 

 
Marias symtom misstolkades i hemmet: 

 

Jag fick huvudvärk och stannade hemma på grund av det så jag signalerade att jag 
mådde dåligt fast då trodde min mamma att jag hade migrän för alla i familjen lider av 
migrän så hon tog mig till olika läkare och trodde att jag var hemma på grund av det. 

 
IP 3, Angelika, var hela tiden övertygad om att det var mobbarna som gjorde fel. Hon berättar 
hur hennes mamma efter en allvarlig incident utförd av pojkarna försökte prata med läraren 
vilket inte ledde till någon åtgärd: 
 

Hon såg ingenting som hände och tog verkligen killarna … i försvar ”Oh nej, sådana där 
saker skulle aldrig mina pojkar i klassen göra!” … Det var ingen lärare som hjälpte till 
eller som redde ut eller något sådant, nej det var jag och min mamma faktiskt … Det har 
inte varit några speciella åtgärder direkt. 

 
IP 4, Robin, fick klara sig helt på egen hand trots att han sökte stöd hos sin mamma. Skolan 
reagerade inte alls: 
 

Mammas jobb var ganska nära skolan, och i början gick jag … till hennes jobb för att jag 
blev ledsen. Men när jag insåg att hon inte skulle vara något stöd … så slutade jag med 
det … Det har märkts att jag varit för mig själv … men … det var det här huvudet-i-
sanden-sättet att reagera i skolan generellt … Det var inga åtgärder så vitt jag vet 
överhuvudtaget … jag tror det bara tegs ihjäl … Ibland var det någon som ville aktivt 
mobba mig … och då lärde jag mig att gömma mig bakom en mask, jag reagerade inte 
vad som än sades eller vad som än hände. Och då slutade det för att det är reaktionerna 
de vill ha, mobbarna … Så det var väl det som jag gjorde själv för att stävja den här 
aktiva mobbningen. Men den passiva mobbningen, det var att jag gick in i mitt eget 
huvud och levde där mycket. 

 
IP 5 säger att i hemmet uteblev någon som helst reaktion förrän alldeles för sent. Joel 
beskriver en av skolan utförd åtgärd som förvärrade mobbningen: 
 

Det var aldrig så att jag sade rakt ut till någon att jag var mobbad, för det ligger ju en 
viss skam i själva begreppet att vara mobbad, ingen vill ju se sig själv som mobbad för 
det innebär att man är annorlunda, att man ser sig själv på vissa sätt, det är ju en form 

 23



av roll man antar om man erkänner det faktumet … Jag gick hos en kurator i 
mellanstadiet men jag kommer inte ihåg vad som sades eller gjordes där, jag vet att det 
aldrig fick någon uppföljning och jag kommer inte ens ihåg varför jag blev kallad dit … 
Dessvärre så sköt det på mobbningen också, för ”Psykolog går man till om man är 
knäpp” och därför bekräftades det att jag var knäpp och annorlunda … Folk frågade 
hela tiden varför jag gick där och det blev så att jag också började tänka på det sättet 
”Ja men, varför går jag här? Är jag knäpp?” … I högstadiet såg jag inte susen av någon 
kurator eller psykolog och då var det verkligen som värst ... Det (mobbningen) var 
väldigt uppenbart … men kopplingen skedde aldrig för morsan förrän alldeles för sent 
när jag slutade skolan. 

 
IP 6 minns inte hur mobbningen uppdagades eller vem som tog initiativ till åtgärder. Skolans 
åtgärder stävjade inte mobbningen men bar med sig små fördelar för Kerstin: 
 

Vi hade några samtal, min styvpappa och mamma och läraren och försökte lösa min 
situation men det blev ingen lösning … Det var ingen som respekterade läraren så när 
hon hade sagt till killarna struntade de i vad hon sade … de kastade suddgummin på 
henne så började hon gråta … Men det var skönt att få prata om det, tala om vad jag 
tyckte och tänkte. Man fick i alla fall någon som lyssnade på mig, verkligen såg vad jag 
blev utsatt för … och då fick jag tillbaka lite självförtroende tror jag. 
     Jag tror de försökte prata öppet vid något tillfälle så att det avväpnade, och jag tror 
att de satte igång med någon rolig timme och hittade på nytt innehåll där vi kunde mötas 
över gränserna eller över smågrupperna, några fick ansvar för att hålla i roliga timmen 
som kanske inte annars brukar umgås med varandra, för att man skulle få lära känna 
varandra, i någon trygg form … det tyckte jag var konstruktivt. En som ogillade mig, hon 
och jag höll i den där timmen och vi blev faktiskt vänner, hon respekterade mig sedan. 

 
Kerstin försökte själv lösa situationen vilket resulterade i att den fysiska och verbala 
mobbningen övergick i en tyst mer indirekt: 
 

Jag minns en dag då jag bara bet ifrån och blev riktigt förbannad, och då tänkte jag 
”Vem är det som gör att jag blir mobbad?” och så försökte jag lista ut vem som var 
ledaren i den gruppen, så när jag kom fram till vem som var den starka, vem som styrde 
… vem som skulle klippa till mig, då tänkte jag ut vad jag skulle göra mot den för att de 
skulle få respekt för mig. Så en dag klippte jag bara till den här personen och sedan den 
dagen fick jag vara ifred, men då fick jag inte heller komma in, då fick jag inte vara med, 
heller. Men de lät mig vara.  
     Jag sökte jättemycket trygghet och stöd av lärarna, försökte hitta någon mamma 
liksom, och jag gick alltid till skolsköterskan och ville bli ompysslad … Jag försökte alltid 
visa att jag var bäst på att springa och så, jag försökte bevisa, kompensera liksom, men 
jag kom aldrig dit (blev accepterad) ändå. 

 
IP 7 berättar att en lärare såg vad som försiggick och ville hjälpa henne. När mamman fick 
vetskap om situationen försökte hon stötta henne på bästa sätt. Det var Lena som på egen 
hand lyckades avsluta mobbningen: 
 

Jag försökte vara till lags … Sedan avslutade jag mobbningen i sexan genom att slå till 
den värsta mobbaren, och sedan hände ingenting mer. Sedan bara försvann det. Som ett 
vindslag, mycket konstigt … En lärare såg det (mobbningen) ... och han tog hand om mig 
och försvarade mig och tröstade mig och … det han gjorde stärkte mig väldigt mycket i 
att jag hade rätt och de hade fel. Så han gav mig lite självförtroende och ”guts” … Han 
var den enda som såg, för många lärare såg ju inte. Bara blinda och döva … Många 
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gånger ville jag inte gå till skolan, det var så min mamma upptäckte det … Hon peppade 
mig att ta till nävarna och slå till … Jag tror att lärarna ändå såg lite grand … Min 
mamma, jag tror att hon ändå kände empati med mig, så mycket hon nu hade tid … Man 
säger ju ingenting, det är det som är det hemska … Den här läraren jag berättade för … 
jag har för mig att han försökte prata med tjejerna. Mamma ville ringa till föräldrarna 
till dem och det ville absolut inte jag. Utan jag ville, eller om det var så att hon peppade 
mig att ”Du måste klara upp det där själv, och komma i respekt liksom”. 

 
Sammanfattande kommentarer 
Vi kan se att det fanns stora brister från skolans sida när det gäller konkreta åtgärder samt 
uppföljningar av dessa. Det var vanligt förekommande att skolan inte reagerade och även 
förnekade problemet. I vissa fall förekom att enstaka lärare såg och försökte göra något men 
inte lyckades. När åtgärder väl förekom från skolans sida var de oftast individanpassade med 
fokus på den utsatta eleven vilket i två fall stärkte den redan negativa självbilden. För ip 5 
förvärrades också mobbningen då han gick hos skolans kurator och av andra elever fick höra 
att ”Man går till psykolog för att man är knäpp”. Ip 2 berättar att hon kände att det var hon 
som var problemet när skolan och föräldrarna samtyckte till att hon skulle byta skola. Endast 
ip 6 vittnar om kollektiva åtgärder i form av öppet samtal i klassen samt ”rolig timme” där 
subgrupper splittrades. Hon är också den enda informant som beskriver ett samarbete mellan 
hem och skola.  
     Det är bara två av informanterna som har fått förståelse och stöd från sina föräldrar. Flera 
av föräldrarna gav rådet att slå tillbaka. Vi kan urskilja ett mönster hos föräldrar och lärare att 
de nöjer sig med barnens svar och följer barnens vilja att inte kontakta mobbarna och 
föräldrarna till dessa. 
     Det är i många av fallen intervjupersonernas egna handlingar som resulterat i att 
mobbningen minskat eller upphört. De utsatta hade olika sätt att hantera situationen som att 
vara till lags, be vuxna om hjälp, slå tillbaka eller bli inneslutna och inte visa känslor. Flera 
vittnar om skam över att vara utsatt vilket gjort det svårt att berätta för föräldrar och lärare. 
Två informanter berättar att deras egna försök att freda sig resulterade i att den aktiva 
mobbningen övergick till en passiv. Strategin att vara till lags eller förändra sig har inte varit 
funktionell.   
 
Tema självbild   
Innan mobbningen 
Nedan beskriver informanterna hur de såg på sig själva innan de blev utsatta för mobbning 
och hur de trodde att andra människor uppfattade dem:  
 

IP 1: Jag var en glad liten kille … Jag hade lätt för att komma i kontakt med alla barn. 
 
IP 2: Jag lekte mest med killar och var rätt så tuff, jag hade inga problem, var inte blyg 
utan tog för mig. Jag hade en bra självbild. 
 
IP 3: Jag har inget minne av det faktiskt eftersom man var sex, sju alltså, som vilket barn 
som helst. 
 
IP 4: Jag har haft en del andra problem också … och det gjorde att jag blev ganska 
deprimerad, inbunden och fick en väldigt låg självkänsla … Innan det var jag väldigt 
glad, sprallig och kaxig. 
 
IP 5: Jag var ganska populär ... Jag mådde jättebra, var duktig på fotboll, allt var bra. 
    
IP 6: Jag tyckte om mig själv … jag kände mig mer tillfreds med mig själv innan jag blev 
mobbad och inte splittrad i den bilden, ingenting som störde mig i att tycka om mig själv 
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… jag var tryggare liksom … Det var tack och lov att jag hade daghemmet faktiskt … jag 
fick goda erfarenheter av vuxna … det var där jag lärde mig bli socialiserad i grupper, 
så grupper trivs jag jättebra med … Det betydde väldigt mycket för mig att bli omtyckt 
någonstans. 
    
IP 7: Innan jag började bli mobbad … hade jag ett bra självförtroende. 

 
Sammanfattande kommentarer 
Under tema familj framkom att flertalet respondenter kommer från mer eller mindre 
problematiska hemmiljöer. Samtliga beskriver trots det faktumet sin självbild som positiv 
innan mobbningen började.  
 
Självbild under mobbningen 
Intervjupersonerna beskriver mestadels negativa tankar och känslor under tiden de var utsatta 
för mobbning. De skildrar huruvida beteendet förändrades, hur de mådde och hur de trodde att 
andra uppfattade dem.  
 
IP 1 beskriver blandade känslor och att kroppshållning och tankar påverkades negativt: 
 

Jag kände mig rätt värdelös, men hade samtidigt också ett starkt hämndbegär … 
Mobbningen påverkade inte betygen på något sätt … Jag tyckte inte att jag var ful eller 
någonting sådant … det här med glasögonen var lite jobbigt … mamma tyckte väl att jag 
var söt och det hjälpte till. När jag började träna ändrades min lite insjunkna 
kroppshållning till det bättre och det hjälpte mycket … Några tuffa tjejer tyckte jag var 
gullig. 
     Ibland ville jag begå självmord. Jag gjorde inga självmordsförsök, däremot har jag 
kunnat önska att jag skulle varit död ibland … Jag tror jag levde en dag i sänder. 
 

IP 2 grubblade mycket över möjliga orsaker till hennes utsatthet och försökte göra om sig för 
att passa in. Hon internaliserade förövarnas glåpord och hatade sig själv. Flera gånger då hon 

ytte skola blev hon positivt bemött men plågades av farhågor att bli avslöjad som mobboffer:  b
  

Då bytte jag skola, i sexan. Och det kunde ha gått bra … men jag var så självcentrerad 
… Jag fick för mig att jag blev mobbad för kläderna, jag hade töntiga kläder … jag skulle 
göra om mig helt, byta stil och klippa håret innan jag började den här skolan … men det 
blev något fel för jag var inte van att vara i rampljuset och plötsligt var jag rädd för jag 
… hade gått omkring för mig själv bra länge … och fick för mig massor med saker … De 
var väldigt trevliga … och det blev för mycket för mig … Jag blev tyst och tillbakadragen 
… Det var en tjej i den här klassen som var mobbad … i början så tänkte jag inte bry mig 
om henne … för ”Om jag umgås med henne så kommer jag också bli mobbad igen” … 
jag började i alla fall umgås med henne … så då började jag bli mobbad i den klassen 
och efter det så mådde jag ännu sämre för jag tyckte allt det här bekräftade att det var fel 
på mig. 
     Sen började jag i en ny skola … då kände jag att nu kommer jag att bli avslöjad, alla 
kommer att veta … jag tänkte hela tiden att de kommer att avslöja att jag är en sån där 
som blev mobbad … Fast det inte hade med mig att göra så tolkade jag det som att 
”Jaha, nu tittar de på mig så där”, det blev för mycket … Sedan när jag började i sjuan 
… hade jag verklig panik, jag kunde inte gå in i klassrummet, jag fick svettningar och jag 
stängde in mig på toaletten … till slut gick jag bara därifrån. 
     I den klassen som jag inte var mobbad … umgicks jag med mobbningsoffer … Jag 
umgicks med dem som kände sig utanför. 
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     Jag frågade mig mycket ”Varför är just jag mobbad?”, jag lade skulden på mig själv, 
jag var ful och jag var töntig … Det var allt möjligt de retade mig för, jag var inte tjock 
men jag kände mig plötsligt jättetjock … jag åt inte som jag skulle då … Det var hela min 
kroppshållning för jag gick omkring och sjönk ihop, jag vet inte om jag ville gömma mig 
… jag ville på något sätt inte vara med, jag tyckte inte om mig … Jag tänkte att det är 
bäst att jag inte ska finnas … jag ville göra om mig, jag hatade mig själv och jag tyckte 
att jag inte var värd någonting. 

 
IP 3 kunde förstå vilka faktorer mobbarna störde sig på men hon visste samtidigt att det inte 
var något fel på henne så hon lät sig inte påverkas negativt: 
 

Jag ville inte finnas … Det jag kände var väl lite att tjejerna klarade inte av mig … jag 
var väldigt självständig … Jag hade mina åsikter och körde mitt eget race … Killarna, 
jag var inne på deras revir … så de kände sig väl hotade och det tänkte jag redan då. … 
Jag vet att jag tänkte att min lärare … tyckte … men även tjejerna … att jag var gnällig 
… överkänslig … Jag tyckte inte att det var något konstigt med mig, ”Vad då, att jag 
spelar hockey, vad är det som är så konstigt med det?” … vad då pojkflicka, jag tyckte 
inte att det var något konstigt … ”Jag är den jag är och take it or leave it” … det är lite 
så jag tänker fortfarande … Kroppshållning och det sociala (förändrades) inte negativt 
utan i så fall positivt. För varje grej som hände … så blev det mer som en positiv grej, för 
varje gång blev jag starkare, varje gång lärde jag mig någonting nytt, en ny situation. 

 
IP 4 internaliserade det negativa han utsattes för och beskriver dystra tankar men beskriver 
också en innersta kärna som han tror hjälpte honom: 
 

Jag tog till mig mycket och internaliserade grejerna, till exempel fick jag höra att jag var 
ful och då tog jag till mig det och började tänka på mig själv så. Fast det var ändå liksom 
en skild del från den person som jag ville vara eller min innersta kärna så det är väl 
därför jag har klarat mig så pass bra. Jag började internalisera känslorna av att … ingen 
såg mig … jag fanns inte som någon som skulle vara värd att vara en egen person, värd 
att ha egna tankar, egna känslor och egna idéer … jag har inte varit värd besväret att 
brys om överhuvudtaget. 
 

IP 5 säger att han aldrig började tro att det var fel på honom, samtidigt berättar han att han 
fick väldiga komplex för allt möjligt och även svårigheter i det sociala livet: 
 

Jag kom aldrig till det stadiet att jag började avsky mig själv eller att jag trodde att det 
var något fel på mig, utan jag utgick faktiskt från att det var fel på dem, det räddade mig 
från att det hade kunnat gå ännu värre … Jag hade mycket tankar om vad som är 
meningsfullt. 
     Jag tog fasta på vad folk sa till exempel att folk hela tiden klagade på hur jag såg ut, 
hur jag klädde mig och hur jag gick … så min uppfattning var ju att folk tyckte att jag såg 
konstig ut … att jag var annorlunda, ful och dum … Dum var från lärarnas sida, jag 
kände att jag var dum för de matade ju den bilden genom att många klagade och gnällde 
hela tiden och tillsammans med klassen … de fick uppbackning av läraren … Jag är 
ganska lång … jag kröp ihop väldigt mycket och hade otroliga komplex över min kropp 
… jag hade bara byxor som var väldigt vida och tröjor som gick väldigt långt ner … Det 
var väldigt lite över min person som jag inte hade komplex för ... Jag var väldigt 
misstänksam mot människor i allmänhet … jag fungerade inte bra socialt på det sättet att 
jag var väldigt inåtsluten och aldrig släppte folk inpå livet.  
     Det som var positivt i min självbild var faktiskt det att jag tyckte att ”Det är fan i mig 
inte mig det är fel på”. 
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IP 6 tog till sig de negativa egenskaper mobbarna tillskrev henne. Hon försökte anpassa sig på 
många olika sätt för att bli omtyckt. Kerstin fick problem med relationer och lågt självvärde: 
 

Jag blev kallad tjock och … allt möjligt … jag kände inom mig själv att jag hade varit 
omtyckt … men jag hade lite svårt att visa att jag var lika värd som alla andra och 
samtidigt känna att jag var det, så jag märkte att mina relationer till andra blev antingen 
överdrivet negativa eller överdrivet undergivna … Om jag märkte att jag var bra på 
något ämne så gick jag in för det jättemycket för att få uppmärksamhet … Jag kände att 
jag inte var säker på om det var något fel på mig, om jag var ful eller tjock … Jag ville 
liksom vara söt för killarna … Man kunde inte bara slå ifrån sig allting … Från början 
av mitt liv hade jag killkompisar som mina bästisar … men sedan när jag började i nya 
skolan fick jag bara tjejkompisar ... Jag var inte riktigt van vid det ... De flesta av 
killarna blev mina fiender … så det var lite svårt för mig att … ändra om så mycket … 
Jag tror det var mest att överleva för stunden … att se till att jag kunde må bra … jag 
kunde inte tänka längre än att tillfredsställa mina grundläggande behov … Det var som 
att gå på månen, det fanns ingen näring, inget syre liksom, man bara försökte överleva … 
Jag bantade en sommar bara för att de skulle tycka om mig … Jag visste inte mitt värde 
då … Det var någon anpassningssida i mig som sade att man måste ligga lågt för att bli 
accepterad … Jag trodde att de tyckte jag var annorlunda eller ful, inte värd att vara, 
hade ingenting att komma med … jag tvivlade jättemycket på mig själv … Jag tror inte 
att jag brydde mig så mycket om mitt utseende längre, eftersom andra tyckte att jag var 
ful så var det ingen mening med det … Jag fick svårigheter att koncentrera mig. 

 
IP 7 beskriver en negativ självbild innefattande skuldkänslor över att vara utsatt: 
 

Min självbild var att jag var fruktansvärt ful. Fruktansvärt ful. Och jag hade så mycket 
komplex för allt möjligt … Och dum, tyckte jag att jag var. Ful och dum … Jag mådde 
nog jävligt dåligt nu när jag tänker på det. Jag försökte dölja det … för det var ju mitt fel 
att jag var mobbad, för jag var ju så dålig … Jag blev osäker, eftersom jag aldrig visste 
vilka lagar som gällde. Hästtjejerna tog alltid emot mig och mobbade mig aldrig. 

 
Lena om hur hon tror att mobbarna uppfattade henne:  
 

De kom från en helt annan miljö än jag … och de tyckte väl att jag fick för mycket eller 
hade det för bra eller de var avundsjuka på mig, så upplevde jag det. 

 
Sammanfattande kommentarer 
Ip 3 avviker från de övriga på så sätt att hon inte tog till sig det mobbarna sade och inte heller 
hade en negativ självbild. Hon mådde dåligt och var ledsen över att vara utsatt men hon gick 
ändå sin egen väg.   
     Vi kan urskilja flera mönster hos övriga informanter, de uttrycker att de kände sig 
värdelösa, hade komplex för sitt utseende, kände sig rädda och fick problem i sociala 
kontakter. De hade tankar om att inte finnas, inte vara värd att ha egna känslor och tankar. 
Flera vittnar om försök att bli accepterade genom att ändra sig utseende- och beteendemässigt. 
Ip 2, 5, 6 och 7 vittnar om osäkerhet på grund av att de aldrig kunde veta om de skulle bli 
accepterade eller utfrysta i skolan och om klasskamraterna var vänner eller fiender. Det 
yttrade sig bland annat i misstänksamhet mot andra människor. Ip 2 fick även fobi och 
panikattacker. Ett par informanter sade sig leva för stunden under mobbningsperioden. Några 
stycken uttrycker motstridiga känslor. Gemensamt för samtliga utom ip 3 var en negativ 
självbild under perioden de blev mobbade. 
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Självbild efter mobbningen  
Informanterna beskriver hur deras beteende har påverkats av upplevelserna, hur de kan 
använda sig av erfarenheterna samt hur de uppfattar sig själva idag. 
 
IP 1 säger sig trivas med sig själv och sitt liv idag och redogör för hur han påverkats av 
mobbningen: 
 

Jag är en sån person som minns det goda, grämer mig inte så mycket över det gamla 
dåliga … Jag tycker att jag är både lyckad och lycklig, trivs väldigt bra här där jag bor 
med mina barn och min fru och trivs rätt bra på jobbet … På en arbetsplats, om det 
kommer nya, är jag alltid angelägen om att … hjälpa extra, för när man är ny är man 
helt borta, den där utsattheten … vill man inte att andra ska känna … Jag tror inte att 
min sociala situation skulle vara så mycket annorlunda idag, med eller utan mobbning … 
Det mesta var jobbigt var fram till man fyllde tjugofem, sedan tyckte jag livet var mycket, 
mycket lättare, och det är alltså tio år efter … Jag kan vara ganska känslokall idag … jag 
hade väldigt lätt för att gråta då och det var nog roligt för dem att se och det gör idag att 
jag inte gråter så ofta … Jag får liksom inga vredesutbrott eller känsloutbrott av 
överraskningar. 

 
IP 2 utvecklade en ny identitet efter mobbningen. Hon hjälpte människor med problem och 
mådde bättre en tid. Hennes sociala liv har påverkats starkt vilket hämmar henne idag men 
hon beskriver även hur hon utsatt sig för nödvändiga och ångestskapande situationer för att 
nte låta sig begränsas i det dagliga livet: i

  

Det påverkade mig … så att jag fick för mig att jag skulle stötta alla, jag fick det som min 
uppgift att se till att alla skulle må bra … När jag flyttade hemifrån … blev det så att jag 
umgicks med människor som hade otroliga problem. Och jag skulle … försöka lösa deras 
problem … det var självdestruktivt … så jag kom till insikt om det … men det var väl ett 
sätt för mig att må bra, och så tyckte jag att nu har jag uppfyllt mitt mål … Jag tog den 
här snälla rollen … och det kändes bra … så jag utvecklade den identiteten … Jag 
försöker se positivt på det, jag tänker man kan inte leva i det förflutna, man måste gå 
vidare … Under lång tid tyckte jag det var jobbigt speciellt när det var stora grupper, 
men jag har tvingat mig själv …  om någonting går fel tänker jag ”Men jag har i alla fall 
försökt, jag utsatte mig för det och det var bra” … men jag kan tycka att jag är blygare 
nu än jag var innan jag blev mobbad, jag är mer försiktig med folk, jag förväntar mig 
inget bra … hos människor … Det har påverkat mig så att jag vill skydda min dotter … 
jag har inte så många vänner … Det har påverkat mig så att jag söker mig inte till folk 
utan jag låter folk komma till mig … man vill inte vara påträngande tänker jag … 
samtidigt är jag medveten om att folk inte går omkring och tänker så mycket, det är bara 
jag (skrattar) …  Förut så lade jag skulden på mig själv mycket, det var mig det var fel på 
men nu ser jag det inte så längre utan om någonting går fel tycker jag ”jag har i alla fall 
försökt” eller ”jag utsatte mig för det och det var väl bra” (skrattar). 

 
IP 3 anser sig ha fått ett starkt självförtroende tack vare motgångarna. Hon beskriver olika 

ktorer som stöttat henne och påtalar endast en positiv utveckling: fa
   

Just för att jag har fått kämpa så mycket … så har man verkligen fått ett starkare 
självförtroende och ännu mer att man tror på sig själv och kör sitt race … det har gjort 
mig otroligt starkare, helt klart. Jag är väldigt social … älskar att träffa nya människor 
… Stödet som jag fått av familjen, fritidsintressen, och även specifika personer inom de 
olika idrotterna har gjort att jag orkat. Det var en kille på hockeyn … som alltid var 
positiv och glad … och vi fick verkligen en jättepolarrelation och har det fortfarande … 
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Nu när jag håller på att utbilda mig så har jag sagt att jag ska bli allt som min lärare 
inte var, jag kommer att ha en helt annan förståelse och kanske insyn … på ett helt annat 
sätt … Det har varit något negativt men jag kan göra något positivt av det i mitt yrke … 
Jag hade hela tiden mål och det har jag alltid haft … Sedan om man når dit är en annan 
sak, så länge man har det är det bra. Det finns både positiva och negativa 
överraskningar men de negativa … jag vet att det har fixat sig förut, jag har överlevt så 
himla mycket så det här kommer jag också att fixa brukar jag tänka. 

 
IP 4 beskriver en medvetenhet om problem härrörande från mobbningen och bearbetar dessa 
med hjälp av egen kraft, stöttande vänner och en psykologkontakt: 
 

Ensamhet är någonting som jag känner av fortfarande fastän jag har skaffat mig väldigt 
många vänner, jag har en stor ensamhetskänsla inuti hela tiden … Det är ganska jobbigt 
att hantera för det sitter ju känslomässigt även om jag logiskt kan tänka att jag har ju 
vänner … Jag har äntligen börjat vara lite mer tuff och kaxig … och nu tar jag verkligen 
ingen skit. Jag säger ifrån direkt … Jag är jätteglad över det … och har sakteliga också 
börjat få upp självvärdet, att jag är värd att finnas … Jag går hos en psykolog … och jag 
har skaffat mig vänner som är väldigt stöttande … Det är jätteviktigt för mig att kunna 
vara värd någonting för att jag är som jag är. Att jag kan vara stolt över det som andra 
rackade ner på mig för förut. Att jag har behållit den här kärnan av vem jag har varit 
hela tiden ... Jag har gått omkring hela tiden och haft garden uppe på nåt sätt och tänkt 
att ”Nej, snart kommer det någonting”, men ingenting har hänt, så jag får börja sänka 
garden (skrattar) … Jag har verkligen försökt hitta fokus och mål för vad jag vill göra i 
framtiden … jag tycker själv att jag är en väldigt bra person nu. Negativa 
överraskningar, eller kritik har jag väldigt svårt för … jag känner mig angripen som 
person … Det är ganska svårt att träna bort, jag försöker att inte reagera så men känslan 
och logiken är två skilda delar … Jag ställer alltid upp för andra. 

 
IP 5 om vad och vilka som har hjälpt honom att gå vidare: 
   

Min tränare var egentligen den första vuxna gestalten jag hade, fick som förebild 
verkligen. Jag såg upp till honom så pass att jag ska plugga till psykolog, det är min 
målsättning … När jag var sexton så fick jag fantastiska vänner … vi kom allihop från 
liknande hemförhållanden … tack vare den gruppen av människor kom jag vidare … Det 
var från dem jag fick all trygghet ... Vi höll allihop på med ny andlighet och magi … som 
vi var väldigt starka i … och det var en sorts utveckling av den här fantasivärlden som 
jag rörde mig väldigt mycket i … Det hjälpte otroligt mycket och … jag hittade en ny 
ande i andra saker. 

 
Joel beskriver en instabilitet i sitt psykiska välbefinnande och talar om djupa sår, depression, 
ångestattacker och behov av kontroll. Det är ett långt och väldigt belysande citat i hur man 
kan känna sig till följd av mobbningen. Till en början beskriver han diverse negativa 
konsekvener: 
 

Jag brukar tänka på det här (mobbningen) nästan varje dag, för det reflekterar väldigt 
mycket i ens liv, det är saker man får bära med sig resten av livet … Jag intalade mig 
hela tiden att det inte var fel på mig … Det där är någonting som jag fick problem med 
senare under åren, det här att jag sköt saker utanför mig själv när de hände, alltså ta 
konflikter och diskussioner … Man uthärdar ju väldigt mycket, man klarar sig för det 
mesta hela tiden men det behöver inte betyda att det är bra … man får djupa sår. 
     Jag har varit långtidssjukskriven på grund av depression och jag är övertygad om att 
det härleder därifrån eftersom det idag inte finns några egentliga konkreta skäl att vara 
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deprimerad på, och de tankar och känslor jag har när jag är deprimerad är samma 
känslor som jag hade när jag var mobbad. Det är bara det att de är hanterbara på ett 
annat plan idag … Men i grunden har jag fortfarande samma inställning som jag hade 
då, att det inte är fel på mig men känslor och förnuft går ju dessvärre inte alltid hand i 
hand. 
     Jag är fortfarande ganska inåtsluten som person, det tror jag också kommer därifrån 
… Det är fortfarande så att jag får ångestattacker och inte riktigt kan förklara vad det 
beror på … Jag kan fortfarande känna mig alienerad på det sättet att jag kan känna mig 
konstig i förhållande till vanliga människor … Det känner jag varje dag i princip, det är 
någonting jag får tampas med … för min del så handlar det ju om att under så många år 
när ens personlighet verkligen ska blomstra så blev det väldigt inåtslutet och jag hade 
bara mig själv ... Jag är ett väldigt kontrollfreak, jag tycker inte om när saker händer 
oplanerat … Det tar lång tid för mig att släppa någon in på livet, jag vill väldigt gärna 
veta det mesta om personen, jag vill ha kontroll över en situation. Man kan säga att 
allting som jag upplevde under den tiden finns kvar idag, fast i väldigt små delar och att 
det mesta av det är saker jag är medveten om, men fortfarande när det dyker upp nya 
situationer så faller jag ibland automatiskt tillbaka i dåliga mönster från förr … sluter 
mig inom mig själv och sedan hackar ner på mig själv för det, alltså självdestruktivitet … 
Jag kan ha det här otursfågelsyndromet, att jag känner mig drabbad av saker och ting 
väldigt ofta och ser mig själv som centrum i universum, att allt ont händer mig liksom.  

 
Han säger också att han har en positiv självbild idag och att han hämtar styrka från tidigare 
erfarenheter. Vidare berättar Joel om positiva förändringar och hur resultaten av hans 
återanpassning ser ut: 

 

Idag har jag en väldigt positiv självbild … Idag är det snarare så att jag hämtar väldigt 
mycket styrka från erfarenheter som jag ändå inte kunde styra över, men fortfarande är 
det så att det varje dag uppstår situationer som jag direkt kopplar till hur jag beter mig 
socialt. Idag har jag inga problem med grupper av människor, men det var inte länge 
sedan det var på ett annat sätt.    
     Jag anser att mitt liv har mål och mening men ibland känner jag inte så … för jag 
strävar hela tiden mot att rent tankemässigt och emotionellt känna att allting hänger 
ihop, att jag har kontroll över mitt liv och att jag strävar mot uppnåbara mål … och jag 
uppnår faktiskt saker men ändå kommer känslan ibland av att det är meningslöst och att 
det aldrig kommer att gå … Det är då jag får ångest och blir deprimerad och sedan 
växlar det när det sker saker i den fysiska världen som motbevisar känslan, det är lite 
fifty-fifty.  

 
IP 6 lägger stor energi på att försöka må bra, vacklar i självförtroendet och har stora sociala 
svårigheter:  
 

Jag känner nu i mitt liv, jag försöker bara återhämta mina krafter, jag skiter i att jag inte 
blir jätteduktig yrkesmänniska för jag har nog med att må bra, jag struntar i att göra ett 
gott intryck, det har ingen betydelse längre, jag gör det jag behöver … Jag hade lite svårt 
att etablera vänskapskontakter själv … jag har fortfarande svårt för det, det är om någon 
annan vill vara med mig … men jag vet inte hur man går till väga när man etablerar en 
kontakt med någon … Jag är fortfarande jättesplittrad och så söker jag fortfarande den 
bekräftelsen … andras accepterande … jag tror mindre om mig själv än jag faktiskt 
presterar … Jag ägnar mig mycket åt teoretiska intressen och mycket lite åt relationer … 
urusel att hantera relationer och hålla kontinuerlig kontakt med människor … och jag 
vacklar hela tiden i mitt självförtroende, min självbild växlar jättemycket, den här 
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ständiga otryggheten … det är mitt problem idag, att jag inte orkar, jag drar mig undan 
… Mitt privatliv är uruselt, jag har ingenting, jag har ingen relation, jag kan bara klara 
av ytliga relationer … Jag försöker lita på att jag har längtan eller lust, jag försöker gå 
på den linjen … Målet är att känna kärleken … och vara rädd om mig själv … Jag 
känner att när jag har stöd av någon som jag kan anförtro saker, det är då jag fungerar 
och nu har jag inte det stödet. 

 
Kerstin svarar på frågan om vad som kan ha hjälpt henne: 
 

Det kanske är kyrkan lite grand, kärleksbudskapet att man är älskad som man är. 
 
IP 7 mår bra idag. Hon nämner tidigare problem som hon fått hjälp att bearbeta genom 
psykoanalys. Vidare beskriver hon hur hon använder sina erfarenheter av utsatthet genom att 
värna om medmänniskor och återger faktorer som stärkt henne: 
 

Jag tror att jag har jättebra självförtroende … Jag gick i psykoanalys och det är jag 
väldigt glad för … Jag hade ett stort hangup på att jag alltid jämförde mig med alla 
andra, alla andra hade det bättre, alla andra var bättre, det slutade alltid med att jag 
hade minuspoäng. Det led jag väldigt mycket av när jag blev mobbad ... Den 
jämförelsesjukan försvann i psykoanalysen när jag var tjugosex ... Jag är väldigt bra på 
att ta människor … Jag är extremt noggrann att inte någon ska känna sig utanför eller 
mobbad … Alla ska må bra, alla ska känna att de trivs … men jag kanske lägger lite för 
mycket energi på hur andra har det och för lite på mig själv … Jag har blivit 
skådespelare, så på något vis uppnådde jag ju min dröm och det kan jag tycka är 
fantastiskt … Och så fick jag en pojkvän som jag var evinnerligt kär i, skolans snyggaste 
kille. 

 
Sammanfattande kommentarer 
Ip 1, 3 och 7 berättar att de mår bra och trivs med sina liv. Ip 5 säger sig ha en bra självbild 
samtidigt som han beskriver aktuella problem till följd av mobbningen som han måste kämpa 
med i vardagen. Ip 4 tycker att han är en bra människa idag som kan vara stolt över saker som 
han tidigare blev mobbad för, han är samtidigt medveten om problem som härrör från 
mobbningen och som han bearbetar med hjälp av psykolog och vänner. 
     Ip 6 lever ganska isolerat och har fullt upp med att försöka må bra själv. De övriga sex 
informanterna vittnar om att de har använt och i vissa fall fortfarande använder sina 
erfarenheter till att hjälpa och stötta andra människor. Det yttrar sig genom att ta extra hand 
om ny personal på arbetet, alltid ställa upp för sina vänner och att bli en bra skollärare. Ip 2 
har minskat sitt omhändertagande beteende efter att hon insett att hon tog hand om andra på 
bekostnad av sig själv. Ip 7 uttrycker liknande tankar då hon säger att hon ibland kanske 
lägger för mycket energi på hur andra har det och för lite på sig själv.  
 
Sammanfattande resultat för samtliga teman 
Det var vanligt att mobbningen började i samband med byte av skola och när grupperingar 
redan var gjorda. Ip 3 avviker från de övriga på flera olika sätt, hon lät sig inte påverkas av 
mobbningen i samma utsträckning och hade mycket stöd från hemmet och på fritiden. Alla 
utom en beskriver att de idag använder erfarenheterna på ett positivt sätt genom att ge stöd till 
andra som befinner sig i en utsatt situation.  
     Skolan har inte på något sätt lyckats stävja mobbningen, istället har det varit 
intervjupersonerna själva som fått mobbningen att minska eller upphöra. Intervjupersonerna 
har också visat exempel på olika sätt att hantera situationen. De beskriver känslor och tankar 
som värdelöshet, komplex, rädsla, ensamhet, inneslutenhet och dagdrömmande. Fritiden och 
fantasin har varit en viktig positiv faktor för nästintill alla.  
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     Ett resultat vi kan se är att informanterna inte automatiskt började må bra när mobbningen 
upphörde, tvärtom kom ofta en trötthet och i vissa fall depression i direkt anslutning till 
upphörandet och/eller långt senare.  
     De flesta intervjupersonerna säger sig ha en bra självbild idag, även de som beskriver 
aktuella problem till följd av mobbningen som de måste bearbeta i vardagliga situationer.  
      
ANALYS 
I det här avsnittet kopplar vi med hjälp av hermeneutiken samman våra resultat till en helhet 
och analyserar dem med våra teorier. Vi börjar med att analysera det sammanfattade resultatet 
för varje tema för att sedan analysera den sammanlagda resultatbilden av samtliga teman. 
Sedan återknyter vi till den tidigare forskningen genom att jämföra våra resultat och vår 
analys med tidigare forsknings påståenden och slutsatser. Vi påtalar när vi ser att våra resultat 
ligger i linje med tidigare resultat samt när de skiljer sig. 
 
Analys utifrån ett systemteoretiskt perspektiv 
Barnen föds in i mikrosystemet familjen (Klefbeck & Ogden, 2003). De tre som uppgav att de 
hade en bra uppväxt i familjen beskriver goda relationer med stöd och trygghet vilket är 
typiskt för balanserade mikrosystem. Balanserade familjesystem präglas av ett 
utvecklingsstimulerande klimat vilket gynnar barnet. Hur det första systemet ser ut är viktigt 
då det lägger grunden för hur barnet kan hantera ekologiska övergångar till senare system 
(a.a).  
     Vi kan se att det finns bristande stöd från föräldrarnas sida för tre av våra informanter och 
att det förekom bråk, missbruk och självmordsförsök i flera. Dessa familjer är så kallade 
obalanserade mikrosystem (a.a) och präglas av oförutsägbarhet, dysfunktionella sociala 
relationer och brist på kärlek och omsorg. Den allvarligaste riskfaktorn för barnens utveckling 
är avvisande då detta leder till att barnet känner sig oönskat och i vägen. Avvisandet kan 
också yttra sig i form av oengagemang från föräldrarna (a.a) vilket många av våra 
intervjupersoner vittnar om. Två blev direkt avvisade av mamma respektive styvpappa. Ett 
obalanserat familjesystem ger en osäker grund och barnet kan inte hämta kraft och trygghet 
från det när det stöter på problem i andra system (a.a). Ett par intervjupersoner har upplevt 
osäkerhet i familjesystemet då pappan försvinner och en ny man kommer in och/eller att 
mamman inte längre engagerar sig i barnet i samma omfattning som tidigare. Några 
informanter har hämtat stöd från andra viktiga vuxna personer i form av släktingar, 
daghemspersonal och tränare, hemmahörande i andra system. 
     Gemensamt för flera informanter är att mobbningen uppkom i samband med en ekologisk 
övergång från ett system till ett annat. Våra informanter har upplevt byte av skola och område 
och därigenom förlorat sina vänner. Barnen befinner sig då i en tillfälligt sårbar fas. Alla barn 
är med om ekologiska övergångar i samband med exempelvis skolstart. Det avgörande för hur 
barnet upplever övergången beror på hur den sker och vilka som är inblandade. Vårt intryck 
är att flera av våra informanter inte har fått stöd hemifrån och inte heller ett bra bemötande när 
de börjat i en ny skolklass vilket vi tror kan vara en bidragande orsak till att just våra 
informanter blev mobbade. 
     Kontakten mellan de olika system barnet rör sig mellan kallas för mesosystemet (a.a). De 
flesta föräldrar i vår undersökning har inte engagerat sig i barnens skolvärld. Kontakten 
mellan hem och skola har varit minimal och kan därmed sägas känneteckna obalanserade 
mesosystem. Motsatsen kallas balanserade mesosystem och består av många och goda 
kontakter mellan mikrosystemen. Ju mer kontakt och kommunikation det finns mellan 
systemen i barnets liv, desto bättre brukar det vara för barnet. Mesosystemkontakter kan också 
ske genom att föräldrarna engagerar sig i barnets fritidsaktiviteter (a.a) vilket en 
intervjuperson uppgav att modern gjorde och att det hjälpte flickan mycket. 
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     Familjen, skolklassen och hockeylaget är exempel på system som våra informanter rört sig 
i och mellan. Systemen kan antingen vara öppna eller slutna. Ett öppet system samverkar med 
andra system och påverkar samt låter sig påverkas av dessa. Att växa upp i en sluten familj 
kan hindra barnets utveckling på grund av isolering (a.a). En informant vittnar om att han satt 
hemma på fritiden då hans föräldrar behövde honom och för att mamman blev orolig om han 
inte var hemma. Vinsten var att han då slapp utsätta sig för risken att bli avvisad av andra 
barn. Förlusten vi kan se var att han inte fick träning i socialt umgänge med jämnåriga. Han 
hade en syster men de hade inte en bra relation. Intervjupersonen själv beskriver det som att 
familjemedlemmarna levde som skilda öar i stället för att vara en hel kontinent.  
     Många informanter beskriver sina fritidsintressen i positiva ordalag, även de som hade en 
kaotisk, otrygg hemmiljö. Flera påtalar att just fritidsintressena och ibland även viktiga 
personer i dessa varit en stor hjälp för individerna dels att få göra något som de tyckte var 
roligt och som de kände sig duktiga på samt att få göra det för en tränare man såg upp till eller 
i samvaro av en alltid glad och positiv lagkamrat. Vi kan se att räddningen för många 
informanter var det faktum att de hade andra system än familjen och skolan som de kunde må 
bra i. 
 
Analys utifrån kognitiv teori 
Vi har i studien försökt fånga intervjupersonernas tankar, känslor och föreställningar, det vill 
säga kognitioner. Kognitivt perspektiv beskriver hur individen påverkas av tidigt införlivade 
tankemönster, som också kan användas i situationer som vuxen (Payne, 2002). Våra 
informanter har beskrivit att de känner igen mönster från förr i sättet de tänker, känner och 
agerar idag. Mobbningen har haft en långvarig påverkan på våra informanter så att de i direkt 
anslutning till att mobbningen upphört och ännu idag till följd av erfarenheterna hjälper andra 
människor i utsatta situationer. Denna altruism, det vill säga människokärlek och osjälviskhet, 
är vanlig bland före detta mobbade personer (Axelsson & Kjellberg, 2000). 
     Att intervjupersonerna prövar olika sätt att hantera sin situation på beror på att alla 
individer har olika kognitioner och schemata (Hutchison, 1999). Vi kan lära oss nya 
beteenden som passar situationen bättre vilket kan förklara att intervjupersonerna vartefter 
tiden går prövar nya beteenden och handlingar. 
    Då våra schemata utvecklas genom sociala relationer kan det vara så att eftersom flera 
intervjupersoner haft dåliga relationer i sin barndom har de en sämre schemata, grund att stå 
på, och därmed svårare att anpassa sig till nya situationer som att byta klass. När de nya 
klasskamraterna ”testar” dem får de ångest och visar sig svaga eller reagerar på ett ovanligt 
sätt vilket har till följd att mobbningen tar fart, enligt detta synsätt.  
    Sociala förändringar kan vara ett hot mot identiteten om de hindrar identitetsprocessen 
(Breakwell, 1986). Förändringar i de viktigaste systemen, hemmet och klassen, kan mycket 
väl ha lett till detta för våra intervjupersoner. Hotet har krävt en förändring av identiteten.  
     Intervjupersonerna har med hjälp av kognitioner försökt tolka och skapa mening i sin 
förvirrade värld. De har genom metakognitioner tolkat andras tankar om dem själva negativt 
och det har sedan påverkat deras självbild i en  negativ riktning.  
     Vi har synen på människor att de är upphov till handlingar och förklarar hellre det som 
sker genom att anklaga personer istället för att kunna se att orsaken ligger i situationen eller 
beror på slumpen, enligt Stevens (1998). Detta kan vara en av förklaringarna till att de 
mobbade tror sig vara orsaken. 
     Ju större hot, desto större ångest och desto mer primitivt emotionellt copingbeteende. Detta 
påstående stämmer väl överens med hur Kerstin beskriver att hon reagerade då hon blev 
mobbad. Hon säger att hon ”skrek och reagerade som ett litet barn”. Människan har sämre 
förutsättningar att klara situationer om hon har en dåligt utvecklad social förmåga, lågt 
självförtroende, dåligt socialt stöd och bristande erfarenheter av problemlösning (Stevens, 
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1998). Flera av våra informanter hade inte så stor erfarenhet av problemlösning från 
barndomen, hade oengagerade föräldrar och led brist på goda vuxna förebilder. De fick även 
ett dåligt socialt stöd av lärarna generellt. Allt detta sammantaget kan förklara deras 
dysfunktionella sociala förmåga. Med denna tolkning ökas förståelsen till 
mobbningsprocessen.  
    Intervjuperson 2, Maria, lade tidigare skulden på sig själv när något gick fel men har 
förändrat sina värderingar och tankar och idag inser hon att felet inte är hennes och utsätter 
sig medvetet för situationer hon behöver träna på.  
 
Analys utifrån KASAM 
KASAM består, som vi nämnt tidigare, av tre delar: hanterbarhet, meningsfullhet och 
begriplighet (Lundberg, 1998). Barnets första lilla värld består av familjen som bidrar till 
barnets utveckling av KASAM. En känsla av hanterbarhet byggs upp av en rimlig belastning 
på barnet i samspel med omgivningen. Uppmuntran bör överväga ignorerande och avvisande 
(Näsman, 1998). Ju starkare KASAM en person har desto lättare har hon/han att tåla 
stressande påfrestningar. Flera av våra informanter har erfarenhet av att ha blivit direkt eller 
indirekt avvisade både i familjen och i skolan vilket knappast har stärkt deras KASAM.  
     En del av våra intervjupersoner uppger sig leva ett bra och fungerande liv idag trots det 
lidande de utsatts för och talar om aktuella problem som kan härledas tillbaka till mobbningen 
men nämner samtidigt mål och mening både under den utsatta tiden och idag. Det är av 
intresse för oss att se hur dessa individer hanterat sin utsatthet samt att se vilka faktorer som 
hjälpt dem att gå vidare (Lindström, 1998). En del av de hårdast utsatta vittnar om en positiv 
tid före mobbningen då de hade kamrater i skolan och på fritiden samt en någorlunda trygg 
och förutsägbar hemmiljö. När de jämför den ”goda tiden” med den som senare utvecklades 
med mobbning och ibland en kaotisk hemmiljö så blir både kontrasten och känslan av förlust 
stark. De vet vad de förlorat i form av trygghet, kärlek och vänner. Samtidigt är vår tolkning 
att det kunde ha gått mycket sämre i livet för dessa människor om de inte hade dessa positiva 
minnen av hur livet faktiskt kan te sig att falla tillbaka på.  
     Alla människor utsätts för stressorer i livet (a.a) men våra informanter kan sägas ha fått en 
rejäl dos av den varan, somliga mer än de andra då de upplevt en otrygghet både i hemmet 
och i skolan. De som inte fick trygghet och stöd i hemmet hade svårare att se mening och mål 
i tillvaron. En informant som upplevde trygghet i hemmet i form av en kristen uppfostran, 
kärlek från mamman och många syskon att leka med säger att han trots detta ibland önskade 
att han var död och endast ”levde en dag i sänder” när mobbningen pågick. Han beskriver 
mobbningens upphörande som ”att komma upp till ytan när man varit nära att drunkna”. 
     Oavsett familjebakgrund har våra intervjupersoner uppgett flera gemensamma nämnare 
som hjälpte dem att härda ut under den svåra tiden. Sex av sju uppger fantasin som ett sätt att 
stå ut i skolan och som ett sätt att försöka glömma skolan på fritiden. Flera gick in i 
fantasivärldar på lektioner och lekte rollspel eller spelade teater på fritiden. En berättar att hon 
skapade en låtsaskompis som hon gjorde grupparbeten med i skolan då ingen ville vara med 
henne. En annan beskriver hur han gick in i sitt eget huvud och fantiserade om en innersta 
kärna, en person som han gärna ville vara. 
     Fritidsintressen är en annan positiv faktor oberoende av hemsituationen. Även de två som 
hade verkligt utvecklingshämmande hemmiljöer (Näsman, 1998) på grund av föräldrars 
missbruk med mera poängterar hur bra de mådde av att få utöva sina fritidsaktiviteter. Både 
fantasi och fritidsintressen har av informanterna beskrivits som ”trygghet” och ”räddning”. 
     En person skaffade sig en ny identitet och valde att avskärma sig från omgivningen. 
Genom att ta kontrollen över sin situation upplevde hon tillfälligt ett högre välbefinnande.  
     Tre av fyra som växte upp i dysfunktionella familjer hittade andra viktiga vuxna som var 
betydelsefulla under barndomen (a.a) och talar om dessa med värme än idag, i vuxen ålder. 
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De goda förebilderna utgjordes av släktingar, styvpappa, daghemspersonal, lärare och tränare. 
Trots att flera av informanterna endast fått åtnjuta de goda förebilderna under en kortare tid 
tycks det som om de kunnat hämta styrka från den erfarenheten i sitt inre även långt efter att 
kontakten upphört.  
     Många som uppger att de inte fått någon hjälp mot mobbningen och vantrivts i skolan i 
allmänhet uppger att de trots detta tyckte om själva skolarbetet och möjligheten att få fördjupa 
sig i ämnen, som att ”försvinna in i en annan värld” som en person uttryckte det.  
     Andra positiva faktorer som nämns är vänner, vara ute i naturen, läsa böcker, positivt 
tänkande, andlighet, skolkurator som lyssnat, stöttat och hjälpt till rent praktiskt i skolan och 
att komma till en annan skola där man blir mottagen på ett bra sätt. 
     Faktorer som hjälpt våra informanter att förbättra självförtroendet och att gå vidare i livet 
är exempelvis vänner och familj, fritidsintressen, psykoanalys, förverkligande av mål gällande 
utbildning och yrkesval, popularitet hos det motsatta könet och att ha lyckats stoppa eller 
minska mobbningen på egen hand genom att försvara sig. Just den copingstrategin att på 
något sätt ta kommandot över sin situation genom att antingen försvinna in i fantasin, anta en 
ny ”djup” identitet eller genom att försvara sig och på så sätt lyckas minska eller stävja 
mobbningen tycks leda till att personerna kan få bättre självförtroende, hopp om förbättring 
av sin situation och ibland till och med mål att sikta mot. En annan copingstrategi är att göra 
tillvaron mer uthärdlig genom att förklara orsakssamband även om det innebär att man tar på 
sig skulden för att man är utsatt. Det är viktigt för människan att kunna förklara sin situation 
och på så vis ge tillvaron begriplighet (Lundberg, 1998).  
     Vi kan se att fyra av intervjupersonerna i nuläget får kämpa i tillvaron mot de problem som 
ännu finns kvar på grund av mobbningen, vilket överrensstämmer med (Persson & Mucolli, 
2002; Lindbom, 2003; Ståhle, 2003) studie. En gör detta med professionell hjälp av psykolog 
medan de övriga tre försöker lösa det på egen hand.  
     De övriga tre informanterna har en stark KASAM idag. Den kännetecknas bland annat av 
tillfredsställelse och meningsfullhet i det nuvarande livet, mål inför framtiden samt en 
förmåga att hantera överraskningar, positiva som negativa, utan ångest som följd 
(Antonovsky, 1991).    
 
Copingstrategier hos intervjupersonerna 
Coping är alla försök, såväl tankar som känslor och handlingar, att bemästra stressorer. 
Försvarsmekanismerna kan vara såväl medvetna som omedvetna (Breakwell, 1986). Vi finner 
många olika ageranden hos våra informanter som kan tolkas som copingstrategier. De har 
använt både känslofokuserade strategier (som att undvika problemet) och problemlösande 
coping (förändra situationen genom att agera mot mobbningen) och i vissa fall lyckats få 
mobbningen att upphöra. I känslofokuserad coping kan man använda mentala ansträngningar 
som eftersträvar undvikande, distansering, selektiv uppmärksamhet, positiva jämförelser och 
försök att se det positiva i negativa händelser (Hutchison, 1999). Flera informanter har 
berättat att de gick omvägar i korridoren för att undvika mobbarna, att de distanserat sig 
genom att vända tankarna inåt  
     Ett par intervjupersoner har uttryckt att de tycker synd om mobbarna. Detta skulle kunna 
tolkas som en omedveten copingstrategi med avsikt att inte vilja lägga skulden på sig själv 
eftersom det är att nedvärdera sig själv. Att skylla på avundsjuka kan vara coping eftersom 
man då framställer sig bättre än andra, men att säga att mobbningen är självförvållad kan 
också vara coping eftersom man då gör världen rättfärdig och tryggare eftersom det visar att 
det finns samband mellan det man gör och det som händer (Breakwell, 1986). 
     En typisk problemlösande coping är att den drabbade på logiskt vis försöker förklara vad 
som inträffat och strävar efter att lösa uppkomna problem (Hutchison, 1999). Detta kan ha 
yttrat sig i Joels psykologiska tolkningar av situationen och i Kerstins taktik att lista ut vem 
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som styrde mobbningen och slå till den personen. Att ge förklaringar som rättfärdigar idéer, 
känslor eller handlingar för att slippa se det egentliga motivet kallas rationalisering (a.a). 
Detta skulle Lenas yttrande om att mobbarna var avundsjuka på henne kunna vara. Flera 
informanter har använt problemlösande coping genom att de slagit till sina motståndare och 
försökt att lösa konflikten muntligt. 
     Accepterande är enligt Hutchison (1999) en variant av coping. De flesta av våra 
informanter accepterade mobbningen som ett faktum och avtog i sina försök att stävja den. De 
identifierade sig också med de attribut som tillskrevs dem av mobbarna vilket är väldigt 
vanligt. En annan metod är adaption (a.a), att foga sig gällande exempelvis åsikter eller 
livsstil. Maria använde sig troligen av detta då hon försökte passa in genom att byta stil och 
politiska åsikter. 
     En vanlig försvarsmekanism vid mobbning är somatisering, som förändrar otolerabla 
impulser till somatiska symtom (a.a). Kan man inte beskriva sina negativa känslor får man 
ofta ont i magen som resultat. Våra informanter har haft flera symtom på att de har bekymmer 
i form av huvudvärk eller magont, illamående och liknande och har inte haft någon att prata 
om problemen med. Detta handlar troligtvis om somatiseringar. 
     Det är förmodligen en typ av känslofokuserad coping (a.a) som våra intervjupersoner har 
använt då de genom att spendera tid med andra aktiviteter och fly bort i tankarna till andra 
verkligheter undvikit stressorer. Fantasivärlden fungerar som motvikt till och flykt från den 
bistra verkligheten. 
     Att utveckla roller är också en form av coping (Breakwell, 1986). Maria fann mening och 
kontroll i att ta hand om andra vilket kan innebära att hon tog på sig ”mammarollen”, och 
sådana tendenser återfinns i viss grad även hos Lena. Rollen ”drömmaren” kan ses hos de 
flesta informanter och yttrar sig i skapandet av fantasivärldar. 
     Motsägelser i sitt berättande och att glömma bort partier kan vara coping (a.a). Dessa 
fenomen är vanligt förekommande i våra informanters berättelser. 
     Att förändra sitt beteende för att man ska passa in och inte längre bli mobbad är en strategi 
(a.a). Det kan vara vad våra intervjupersoner försökte när de uttrycker att de försökte vara till 
lags eller byta klädstil till exempel. Att hitta andra sätt att få uppskattning på är coping (a.a), 
vilket kan vara vad Maria och Kerstin gjorde. Maria då hon löste andras problem och Kerstin 
när hon letade extramammor bland lärare och andra vuxna vilket kan tolkas som ett försök att 
tillgodose ett saknat behov och därmed en annan copingstrategi (Hutchison, 1999) i och med 
att det är ett försök att lösa det problemet. 
 
Jämförelse med tidigare forskning 
Våra resultat samstämmer i hög grad med den tidigare forskningen.  
     Vi har sett exempel på såväl tyst som verbal och fysisk mobbning, och lärarna har förhållit 
sig passiva oavsett vilken typ det gällt, vilket enligt Höistad (2001) är vanligt.  
     Olweus (1991) skriver att man inte ska flytta offret från klassen eftersom det då finns en 
risk att den mobbade tror att det är hon/han som är orsaken till problemet. Just detta hände 
Maria och var början till en negativ spiral. Olweus förespråkar genomtänkta handlingsplaner 
vilka inte har använts för våra intervjupersoner och mobbningen har alltså fått fortgå. I likhet 
med tidigare forskning är det ovanligt att skolan tar kontakt med föräldrarna vid misstanke om 
mobbning (Holm-Stålhand & Smultron, 2002).  
     Skamkänslor är vanligt förekommande, såväl i tidigare resultat (Höistad, 2001) som i våra. 
Likaså är det vanligt att lärare mobbar elever och att få elever känner sig hjälpta trots att de 
vänt sig till vuxna (a.a; Stiftelsen Almänna Barnhuset, 2002).  
     Höistads (2001) och andra forskares beskrivning av mobbningens påverkan på barnets 
självbild känns tydligt igen i våra resultat. De flesta har utvecklat en negativ självbild, flera 
har inte vågat berätta för någon om mobbningen och många har svårt att känna tillit till andra 
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människor även som vuxna. De har utvecklat en misstänksamhet och uppger sig ha svårt med 
nära relationer. Svikna barn blir misstrogna barn och värjer sig mot besvikelser genom att inte 
vänta sig något. Det framträder allra tydligast hos intervjuperson 4, Maria, som har samma 
inställning idag som när hon var utsatt, nämligen att hon inte förväntar sig något gott av andra 
människor.   
     I enlighet med Axelsson och Kjellberg (2000) har vi funnit att de som haft stöd av någon 
under och efter mobbningen blivit mindre osäkra. Vi har även liksom dem sett beteenden som 
kan tolkas som rollövertaganden och att den mobbade har tvingats acceptera andras definition 
av den egna personen. Ett par informanter har också uttryckt förståelse för plågoandarnas 
handlingar.  
     Precis som Ståhle (2003) fann vi att flera informanter fortfarande kämpar för att förbättra 
sin situation på olika sätt. De har också utvecklat nya roller för att undvika offerrollen.  
     Kamratrelationer har visat sig vara viktiga i enlighet med Lindbom (2003) både när det 
gäller att stå ut under mobbningsperioden och när det gäller att bearbeta sina upplevelser för 
att kunna gå vidare i livet.  
     Vi kan endast se ett resultat som skiljer sig från tidigare forskning och det är 
intervjuperson 3, Angelika, som skiljer sig markant på så sätt att hon inte införlivat några av 
de negativa tillmälen och handlingar hon utsattes för, varken som mobbad eller senare i livet. 
Hon kände sig självklart ledsen över att vara utstött och utsatt för mobbning men vår tolkning 
är att hon aldrig på något sätt trodde sig vara sämre än de andra barnen. Tvärtom så har hon 
beskrivit att hon fortsatte att ”köra sitt race” och blev starkare av motgångarna. Vårt intryck är 
att hon är en väldigt stark och självsäker ung kvinna och vi har inte funnit någon tidigare 
forskning som beskriver fall som hennes där självbilden inte påverkats negativt.   
 
SLUTDISKUSSION 
Här besvarar vi våra frågeställningar, för en sammanknytande diskussion kring ämnet, 
diskuterar metodens för- och nackdelar samt vilka vidare frågor studien väcker och vilka 
resultat som inte belysts i tidigare litteratur.  
     Vi har funnit likheter med tidigare resultat och vi har också funnit nya företeelser som inte 
diskuterats nämnvärt tidigare. Genom att ta del av litteraturen fick vi bland annat se att många 
före detta mobbade har svårt att känna förtroende för andra människor (Ståhle, 2003), och 
genom att lyssna på de före detta mobbade har vi fått en djupare insikt i på vilket sätt detta 
yttrar sig, hur det känns för dem och vad det beror på.  
 
Besvarande av frågeställningarna  
På frågan om hur intervjupersonerna hanterat sin utsatthet har vi fått intressanta och 
varierande svar. Vissa har försökt passa in genom att ändra sin stil, andra har försökt att inte 
synas och att låta bli att visa känslor i hopp om att bli bortglömda av mobbarna. En del har 
berättat om mobbningen för någon vuxen, andra har inte vågat göra det. En del har försökt 
försvara sig, både verbalt och fysiskt. De flesta har drömt sig bort med olika lekar, fantasier 
och intressen. Ett par har sökt professionell hjälp, en har velat byta skola och har även gjort 
det. 
     De resultat vi fått angående frågeställningen om mobbningens upphörande är att skolans 
åtgärder är obefintliga eller i det närmaste resultatlösa. En lärare förnekade problemet då 
mamman till en utsatt elev försökte kommunicera. Föräldrarnas åtgärder är annars få och 
bestod oftast av rådet att slå tillbaka eller att försöka tala med läraren. Vi har kommit fram till 
att den mobbade själv har tvingats finna lösningar för att stå ut under hela grundskoletiden. 
Dessa resultat ligger i linje med tidigare forskning på området (Holm-Stålhand & Smultron, 
2002; Höistad, 2001; Ozolins, 2000). 
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     På frågeställningen om självbilden och hur den förändrats över tid fann vi att alla utom 
intervjuperson 3 fått en sämre självbild än de hade innan. De har under mobbningen och lång 
tid efter mobbningens upphörande känt sig mindre värda än andra, känt sig ensamma trots 
vänskapsrelationer (Lindbom, 2003; Ståhle, 2003), haft svårt att skapa relationer med 
människor och fått sämre självförtroende. Flera av informanterna känner idag att de inte 
bearbetat mobbningen och ser följderna i sitt beteende och sina kognitioner. De kan 
fortfarande uppleva ångest inför vissa situationer.  
     Fritiden och fantasin har hjälpt många att hålla sig flytande. Detta har inte påtalats 
nämnvärt i tidigare forskning.  
 
Diskussion om metodvalet 
Metodvalet har visat sig bra då vi genom intervjuerna fått en djupare förståelse som hjälpt oss 
att belysa problemet på flera sätt. Våra analysperspektiv visade sig vara väl användbara både 
på analysen av teman och enstaka citat som helheten och samband. De gav även flera 
intressanta speglingar på samma frågeställningar. Vi tror att användningen av KASAM på 
mobbningsaspekten kan ge uppslag åt andra då det inte är ett vanligt förekommande 
analysverktyg i det här sammanhanget. Nackdelar med den kvalitativa metoden är att den är 
subjektiv, den är inte heller generaliserbar på en större population. En annan nackdel är att en 
forskningsintervju är känslig för sammanhanget och beroende av det personliga samspelet 
mellan intervjuare och intervjuperson vilket resulterar i att olika olika intervjuare presterar 
olika intervjuer (Kvale, 1997). 
 
Allmän diskussion om ämnet 
Att bli mobbad är en traumatisk upplevelse som kräver hantering och återanpassning för att 
individen ska kunna känna sig delaktig och normal. Under mobbning är barnet ofta väldigt 
ensamt. Det definierar sig i rollen som avvikande eller värdelös. Utanförskapet fortsätter och 
identitifikationen blir ofta till verklighet. Även om individen i det vuxna livet skapar en egen 
familj och får vänner finns ensamhetskänslan fastetsad i identiteten, eftersom det pågått så 
länge under en så viktig period i livet. Ovanstående grundar vi på våra intervjupersoners 
utsagor. 
     Våra intervjupersoner har fått väldigt lite hjälp av de vuxna. Detta gäller även för de yngsta 
informanterna som gick i skolan då lagar kring mobbning börjat gälla och kunskapen fanns. 
Ändå valde lärarna att inte ingripa. Vi tror att det fortfarande behövs större kunskaper för att 
nå förståelse bland skolpersonal och mer stöd från professionell personal som skolpsykologer 
och kuratorer. Nedskärningar i skolan drabbar ofta just dessa yrkesgrupper och det finns ingen 
lagstiftning som kräver att skolan tillhandahåller sådan personal. En förändring på den 
punkten menar vi är att tänka på för högre instanser med tanke på mobbningens omfattning 
och vikten av problemet. 
     Idag strävar de flesta av intervjupersonerna efter acceptans, förbättrad social kompetens 
och högre självvärde. De känner sig fortfarande misstänksamma, alienerade och kan urskilja 
mönster från förr i sitt beteende. Alla har påverkats på något sätt, men har även försökt vända 
erfarenheterna till något positivt. Våra resultat visar att mobbning inte är ett fenomen att 
ringakta. 
    Vi kan se att informanterna till övervägande del beskriver fritiden som positiv. Flera som 
utövade idrott, musik och teater talar om trygghet och räddning. Denna betydelse har inte 
påtalats särskilt ingående i tidigare forskning och det kan vara viktigt att ha i åtanke när man 
vill hjälpa mobbade eller tidigare mobbade att må bättre och få en bättre självbild.  
     Idag finns det klara och lättillgängliga kunskaper i hur man kan arbeta mot mobbning på 
ett effektivt sätt. Det är vilja och engagemang hos rektor och lärare som avgör huruvida 
mobbningsarbete sker. Det förekommer också att lärare mobbar elever vilket förmodligen 
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innebär att det krävs mer genomgående förändringsarbete med syfte att medvetandegöra 
problemet och konkret förklara hur man går till väga både när det gäller mobbning mellan 
elever men också mellan lärare och elever. Vi anser att man bör utvärdera mobbningsarbete i 
högre grad än man nu gör. 
 
Förslag till fortsatt forskning 
Det hade varit önskvärt att göra kvalitativa intervjuer med en större grupp genom ett 
slumpmässigt urval. Ett tillvägagångssätt skulle kunna vara att endast genomföra intervjuer 
med unga människor som haft verklig erfarenhet av senare års åtgärdsprogram från skolans 
sida. Detta med tanke på att handlingsplanerna gällande mobbning genomgått förändringar på 
senare tid och inte har utvärderats i vidare omfattning. Att intervjua skolpersonal som arbetar 
mot mobbning skulle också kunna ge ett intressant perspektiv på åtgärdsprogrammens 
reliabilitet.  
     Flera av våra informanter kom från familjer med diverse problem vilket liksom 
mobbningen har påverkat deras självbild. En undersökning där man endast intervjuar 
mobboffer från trygga hemmiljöer kunde därför vara till nytta för att bättre se vilken påverkan 
mobbning i sig faktiskt har.  
     Undersökningar med fokus på vad samhället har att erbjuda för hjälp till före detta 
mobboffer känns relevant, liksom fördjupande uppföljande studier i hur de före detta offren 
mår idag och hanterar sina erfarenheter i sitt vuxna liv.  
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BILAGOR 
 
Bilaga 1. Anslag 
 
Institutionen för socialt arbete    2004-10-19 
Socialhögskolan 
Stockholms universitet 
 
 
 
 

INTERVJUPERSONER SÖKES! 
 
 
Vi söker personer som har varit mobbade i grundskolan för intervjuer till vår C-uppsats. 
 
Vi heter Therése Eriksson och Tina Nilsson och studerar sista terminen på Socialhögskolan i 
Stockholm. Vi skriver en forskningsuppsats i ämnet mobbning och vill därför komma i 
kontakt med Dig som blivit mobbad under minst ett år när Du gick i grundskolan. Det ska ha 
gått minst två år sedan mobbningen upphörde. Ditt bidrag kan göra en insats för andra 
mobbade. 
 
Syftet med vår studie är att genom kvalitativa intervjuer med unga vuxna som varit mobbade i 
skolan få ta del av deras upplevelser av hur deras självbild påverkats och vilka faktorer som 
bidrog till att mobbningen upphörde. 
 
Du som ställer upp är helt anonym. 
Intervjuerna kommer att äga rum under oktober och november 2004 och beräknas ta ca en 
timme. Den kan ske på Socialhögskolan, Sveavägen 160 eller på annan plats som känns bra 
för Dig.  
 
Vi skulle vara tacksamma om vi fick intervjua Dig! 
Vid frågor eller intresse är Du mer än välkommen att ta kontakt med oss! 
 
 
 
Therése Eriksson  Tina Nilsson 
corializ@yahoo.se  tel: 0739-24 93 34  
 
 

 43

mailto:corializ@yahoo.se


Bilaga 2. Temaindelad intervjuguide 
 
1: Familjebakgrund 
 
Skulle du vilja beskriva relationen mellan dig och dina föräldrar under din barndom? 
 Lyssnade de på dig? Andra viktiga vuxna? Syskon?  
 
2: Skolan 
 
Kan du berätta lite om när och av vilka du blev mobbad? 
 I vilka situationer, ålder, kön, antal mobbare. 
 
Vad kände och tänkte du under den här perioden? 
 Trivdes, mådde? 
 
Fanns det någonting i skolan som du upplevde som positivt?  
 Hade du några vänner? Favoritämnen? Tyckte du om att gå till skolan? 
 
Kände du att det fanns någon mening med de saker du gjorde? 
 (I skolan) 
 
3: Fritid 
 
Vad gjorde du på fritiden under perioden som du blev mobbad i skolan? 
 Fritidsaktiviteter, intressen, hur mådde du vid de tillfällena? 
 
Umgicks du med andra barn på fritiden? 
 Hur lärde ni känna varandra? 
 
4: Åtgärder 
 
Kan du berätta om hur det uppdagades för omgivningen att du var utsatt för mobbning i 
skolan? 
 Vem var den första person du berättade för och hur reagerade hon/han? 
 Hur reagerade dina föräldrar när de fick veta? 
  
Kan du beskriva vilka åtgärder som vidtogs, av föräldrar, skola och av dig själv? 
 Fanns det något samarbete mellan skolan och hemmet? 

Vad gjorde du själv för att handskas med mobbningen på bästa sätt? 
 
Vilka åtgärder anser du hjälpte dig?  
 Var det några som var mindre bra? 
 
Hur upplevde du situationen den första tiden efter åtgärderna? 
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5: Självbild 
 
innan 

Hur såg du på dig själv innan du blev utsatt för mobbning?  
(utseendemässigt, prestationsmässigt, socialt, glad, intelligent..) 

 
Hur tror du att andra såg på dig före mobbningen? 
 

under 
Kan du beskriva vilka tankar och känslor du hade om dig själv under perioden som du 
blev mobbad? 
 
Hur trodde du att andra såg på dig?  

(utseendemässigt, prestationsmässigt, socialt…) 
 

När du ser tillbaka, förändrades ditt beteende under tiden du var utsatt?  
(kroppshållning, prestationer i skolan, personlighetsegenskaper, socialt) 

 
efter 

Hur vill du beskriva din bild av dig själv idag?  
(för det mesta glad/ledsen, självförtroende, utseendemässigt, intelligent) 

 
Hur upplever du att din sociala situation har påverkats av dina erfarenheter?  

(familjeliv, arbete och/eller skola, socialt umgänge) 
 

Vad tror du har hjälpt dig att komma vidare i livet?  
(Vad har stärkt ditt självförtroende) 

 
Anser du att ditt liv har mål och mening?  
 
Upplever du att ditt liv är förutsägbart och att du kan hantera överraskningar?  
 

 
Övrig fråga:  
Finns det några råd eller tankar du vill dela med dig till föräldrar, skola, mobbare eller 
mobbade barn? 
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